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Data zamieszczenia sprawozdania 2017-07-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina CZĘSTOCHOWA

Powiat CZĘSTOCHOWA

Ulica UL. ŻARECKA Nr domu 42A Nr lokalu 

Miejscowość CZĘSTOCHOWA Kod pocztowy 42-200 Poczta CZĘSTOCHOWA Nr telefonu 515235691

Nr faksu E-mail 
fundacja@walczezsm.pl

Strona www www.walczezsm.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2014-10-23

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 24300386900000 6. Numer KRS 0000427527

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

Zbigniew Miśkiewicz Prezes Fundacji 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

Ireneusz Szlifarski Rada Fundacji TAK

Tomasz Dela Rada Fundacji TAK

Marta Kaczmarzyk Rada Fundacji TAK

FUNDACJA "WALCZĘ Z SM"

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celami Fundacji są:

1) tworzenie warunków dla właściwej opieki i rehabilitacji osób 
cierpiących na stwardnienie rozsiane i inne przewlekłe schorzenia, w tym 
także psychiczne oraz wieku starczego,
2) upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o problemach ludzi chorych 
na stwardnienie rozsiane i inne przewlekłe schorzenia,
3) propagowanie i prowadzenie działań informacyjnych i konsultacyjnych 
dla osób chorych na stwardnienie rozsiane i ich rodzin w zakresie 
specjalistycznych leków oraz sprzętu rehabilitacyjnego,
4) stwarzanie możliwości i pozyskiwanie miejsc w szpitalach, sanatoriach i 
ośrodkach rehabilitacyjnych dla osób chorych na stwardnienie rozsiane i 
inne przewlekłe schorzenia narządów ruchu,
5) propagowanie działań służących stwarzaniu godnych i dostosowanych 
do choroby warunków socjalno-bytowych dla osób chorych na 
stwardnienie rozsiane i inne przewlekłe schorzenia narządów ruchu,
6) propagowanie działań zmierzających do adaptacji i przekwalifikowania 
Iub zdobywania kwalifikacji zawodowych przez osoby chore na 
stwardnienie rozsiane i inne przewlekłe schorzenia narządów ruchu,
7) organizowanie bezpośredniej opieki nad ludźmi chorymi na 
stwardnienie rozsiane i inne przewlekłe schorzenia narządów ruchu,
8) propagowanie działań zmierzający do likwidacji barier 
architektonicznych dla osób niepełnosprawnych,
9) propagowanie działań integracyjnych wśród ludzi chorych na 
stwardnienie rozsiane i inne ciężkie schorzenia oraz promocja zdrowego 
trybu życia.
10) organizowanie i wspieranie działań edukacyjnych i naukowo-
badawczych służących znalezieniu przyczyn powstawania stwardnienia 
rozsianego i innych przewlekłych schorzeń narządu ruchu oraz 
promowanie nowoczesnych sposób leczenia,
11) organizowanie kół zainteresowań, różnych form rozrywki, wypoczynku 
i rekreacji dostępnych i zalecanych chorym na stwardnienie rozsiane i inne 
przewlekłe schorzenia narządów ruchu.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Realizacja celów Fundacji następuje poprzez:
1) organizowanie i prowadzenie miejsc opieki i rehabilitacji dla chorych na 
stwardnienie rozsiane i inne schorzenia narządu ruchu.
2) udzielanie świadczeń zdrowotnych i usług opiekuńczych mających na 
celu pielęgnację i opiekę nad chorymi na stwardnienie rozsiane i inne 
przewlekłe choroby ruchu w domu,
3) organizowanie pośrednictwa pracy i doradztwa personalnego dla osób 
chorych na stwardnienie rozsiane i inne przewlekłe choroby ruchu,
4) prowadzenie wypożyczalni i punktu napraw sprzętu rehabilitacyjnego i 
sportowego,
5) organizowanie zajęć sportowych i wczasów rehabilitacyjnych dla osób 
chorych na stwardnienie rozsiane i inne schorzenia narządów ruchu,
6) organizowanie i finansowaniu szkoleń dla opiekunów chorych na 
stwardnienie rozsiane i inne schorzenia narządów ruchu,
7) organizowanie i finansowanie konferencji i sympozjów poświęconych 
schorzeniom narządów ruchu oraz służących propagowaniu 
nowoczesnych form leczenia na stwardnienie rozsiane i inne przewlekłe 
choroby narządów ruchu,
8) organizowanie i finansowanie badań służących znalezieniu przyczyn 
powstawania stwardnienia rozsianego i innych przewlekłych chorób 
narządów ruchu,
9) organizowanie kwest i zbiórek pieniężnych na cele statutowe Fundacji 
zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o Zbiórkach Publicznych z dnia 
15.03.1933 r. (Dz. U. Nr 22 poz.162 z późniejszymi zmianami.)
10) współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w zakresie 
objętym celami Fundacji.

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

Fundacja "Walczę z SM" jest organizacją pozarządową od 23.10.2014 roku. Nadany status organizacji 
pożytku publicznego umożliwia Jednostce corocznie otrzymywać 1 % podatku dochodowego od osób 
fizycznych. 
Fundacja w 2016 roku nie prowadziła działalności gospodarczej. Zatrudniała 4 pracowników - dwóch 
pracowników na pełny etat oraz dwóch pracownika na 1/8 etatu. Cała uwaga skupiona została na 
rozwoju fundacji zgodnie z głównymi celami statutowymi. 
Celem nadrzędnym Fundacji jest wszechstronna pomoc osobom chorym na stwardnienie rozsiane. 
W 2016 roku od Urzędu Miasta w Częstochowie wynajęto lokal, w którym umiejscowiono biuro 
fundacji. Trwają przygotowania do uruchomienia niewielkiego lokalu do rehabilitacji przy SM, 
wyposażonego w odpowiedni sprzęt pomocny do rehabilitacji chorych, z przeznaczeniem na 
prowadzenie kompleksowej rehabilitacji. Fundacja działa NON-PROFIT. Podopieczni Jednostki mieli 
możliwość korzystania z nieodpłatnych porad prawnych oraz konsultacji jak prowadzić działalność 
gospodarczą, jak korzystać z pomocy społecznej, w jaki sposób korzystać z pomocy wolontariuszy. 
Dodatkowo Fundacja pośredniczyła w kontaktach podopiecznych z jednostkami OPP, które pomagają w 
organizowaniu i zbieraniu środków finansowych na leczenie i rehabilitację w SM. 
Raz w miesiącu organizowane są z podopiecznymi spotkania na których to wspólnie dyskutuje się nad 
znalezieniem optymalnych rozwiązań problemów związanych z stwardnieniem rozsianym. Takie 
spotkania służą dodatkowo podopiecznym do podzielenia się swoimi doświadczeniami i 
przemyśleniami z pozostałymi. Nasza organizacja pobiera opłatę administracyjną w wysokości 15 zł 
miesięcznie. Opata ta jest wpłacana miesięcznie lub pobierana rocznie zgodnie ze zleceniem 
podopiecznych z środków znajdujących się na subkoncie. Bierzemy aktywny udział w wielu działaniach 
społecznych, współpracujemy z  wolontariuszami. Za aktywny udział w akcjach społecznych 
otrzymaliśmy podziękowania ze strony Urzędu Miasta w Częstochowie oraz od innych organizacji 
społecznych.
w 2016 roku uczestniczyliśmy w organizowaniu i prowadzeniu działań charytatywnych takich jak:
- Wigilia dla podopiecznych,
- drugi koncert kolęd i pastorałek w Częstochowie zorganizowany przez Fundację w styczniu,
- sprzedaży darów zebranych dla podopiecznej fundacji Aleksandry na podstawie zgody wydanej przez 
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w Warszawie,
- podpisanie umowy o współpracę z Zakładem Rehabilitacji Leczniczej z Częstochowy,
a także uczestniczyliśmy:
- w promocji 1 % na terenie miasta Częstochowy,
- współpraca z Bankiem Żywności
Fundacja "Walczę z SM"otrzymała w 2016 roku wsparcie finansowe od pięciu osób na organizację 
koncertu kolęd i pastorałek.
Jako organizacja OPP bierzemy udział w wielu projektach wspólnie z innymi organizacjami pożytku 
publicznego. W 2016 roku Zarząd wraz z pracownikami fundacji uczestniczyli w szkoleniach 
organizowanych przez Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Częstochowie. Fundacja 
uczestniczyła w grudniu 2016 roku, jako zaproszony gość, w konferencji z okazji 10-lecia istnienia 
Centrum Rehabilitacji dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane im. Jana Pawła II w Borne Sulinowo. 
Fundacja "Walczę z SM" po otrzymaniu wykazu kwot przekazanych z 1 % rozpoczęła od listopada 
rozliczenia z podopiecznymi na podstawie przedkładanych przez nich faktur za rehabilitację i leczenie 
zgodnych ze statutem. 
Fundacja w 2016 roku w ramach swojej podstawowej działalności finansowała podopiecznym zakup 
leków immunomodulujących wykorzystywanych w terapii długoterminowej, opłaca leczenie lekami 
pierwszego i drugiego rzutu. Fundacja wspiera podopiecznych także poprzez refundowanie leków 
wspomagających i objawowych. Leczenie objawowe obejmuje zwalczanie skutków ubocznych terapii 
takich jak: spastyczność, drżenie, zawroty głowy, zaburzenia seksualne, zespół zmęczenia, przewlekły 
ból, zaburzenia zwieraczy, niedowłady. Jednostka finansowała zakup suplementów leków 
wspomagających terapie podstawową w przebiegu SM, witamin (w tym witaminy B12, B6, D3) oraz 
środków chroniących pracę wątroby, wspomagających prawidłowe funkcjonowanie pęcherza 
moczowego i pracę jelit. Finansowanie obejmowało również leczenie:
- kardiologiczne, 
- psychiatryczne, 
- dermatologiczne, 
- ginekologiczne,
- okulistyczne, 
- terapie chorób współistniejących. 
w 2016 roku Fundacja "Walczę z SM" wspierała terapie dla wszystkich postaci stwardnienie rozsianego a 
więc:
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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)

84

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

- postaci remitująco - nawracającej
- postaci wtórnej
- postaci pierwotnie postępującej
- postaci postępujące - nawracającej.
Zróżnicowane terapie w zależności od występujących objawów pozwalają odzyskać funkcje utracone w 
wyniku rzutu choroby a nawet spowolnić rozwój choroby. Finansowane przez Jednostkę terapie 
zatwierdzone są przez organizacje amerykańskie, europejskie, japońskie i polskie.
Fundacja "Walczę z SM" pomagała podopiecznym w pokryciu kosztów związanych z zabiegami i 
turnusami rehabilitacyjnymi organizowanymi w specjalistycznych ośrodkach. Promowała i aktywnie 
wspiera u podopiecznych ich aktywność sportową i rehabilitacyjną poprzez zakup:
- odzieży sportowej
- masażeru
- roweru stacjonarnego
- wózków inwalidzkich
- kul
- okularów specjalistycznych
- lup
- balkoników
- drabinek
- lamp bioptron
- ciśnieniomierzy
- karnetów do klubów fitness i basenów 
a także poprzez aktywny udział w działaniach, zapobiegających izolacji społecznej, zmierzających do 
likwidacji barier komunikacyjnych i architektonicznych Fundacja sfinansowała zakup:
- laptopów
- telefonów
- audiobook'ów
- zapewniała bezpłatny transport na zabiegi rehabilitacyjne i badania lekarskie
- refinansowała koszty modernizacji mieszkania poprzez dostosowanie go do uzasadnionych potrzeb 
Osoby Chorej.
Fundacja "Walczę z SM" w 2016 r. wspierała badania diagnostyczne mające na celu monitorowanie 
stanu chorego w zakresie diagnostyki obrazowej, diagnostyki związanej z leczeniem 
immunomodulującym wraz z jego skutkami ubocznymi. W dalszym ciągu uczestniczymy w projekcie 
badawczym FERRUM-1.
W 2016 roku Fundacja kontynuowała działalność informacyjną. We współpracy z profesjonalną firma 
informatyczna aktywnie prowadzi stronę internetowe www.walczezsm.pl oraz ma swój fanpage na 
Facebook'u. Na stronach tych poza podstawowymi danymi na temat Fundacji znajdują się przydatne 
dla wszystkich informacje np. w jaki sposób wesprzeć fundacje i podopiecznych (poprzez klikniecie na 
guziczek znajdujący się na naszej stronie internetowej każdy ma możliwość w łatwy i wygodny sposób 
wesprzeć fundacje o dowolną kwotę: 10,- 30,- 50,- 100,-). Na naszych stronach internetowych 
udostępniamy informacje pochodzące od innych organizacji i stowarzyszeń m.in. o organizowanych 
zbiórkach, spotkaniach, eventach. Są również poradniki dla Osób Chorych np. 
- 11 przykazań osób z SM, 
- asertywność, 
- SM a stres i emocje.
Fundacja dodatkowo korzysta z usług wielu porali internetowych w ramach serwisów charytatywnych.
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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)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Głównym celem Fundacji 
jest praca w kierunku  
udzielenia pomocy 
osobom cierpiącym na 
stwardnienie rozsiane. 
Nasze działania związane 
były z wyszukiwaniem 
miejsc pracy, działalnością 
wspomagającą edukacje,  
stwarzaniem możliwości i 
pozyskiwaniem miejsc w  
szpitalach, ośrodkach 
rehabilitacyjnych, 
propagowanie działań 
integracyjnych oraz 
prowadzenie działań 
informacyjnych dla ludzi z 
niepełnosprawnością. 
Fundacja aktywnie 
uczestniczy w akcjach 
społecznych związanych 
ze zwróceniem uwagi na 
problem wykluczenia osób 
z niepełnosprawnością, 
refunduje podopiecznym 
sprzęt komputerowy, 
telefony, sprzęty 
rehabilitacyjne, sportowe 
walcząc o likwidowanie 
barier komunikacyjnych i 
architektonicznych.

85.60.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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działalność charytatywnej Prowadzenie działań 
zmierzających do 
zapewnienia godnych 
warunków socjalno-
bytowych dla osób 
chorych na stwardnienie 
rozsiane, oferowanie 
podopiecznym możliwości 
skorzystania z darmowej 
pomocy, konsultacji 
obejmujących usługi 
prawne i doradztwo 
gospodarcze. 
Nieodpłatnie wspiera 
podopiecznych w zakresie 
zakupu leków, sprzętów 
rehabilitacyjnych i 
sportowych. Fundacja 
pomaga w organizowaniu 
wyjazdów na turnusy 
rehabilitacyjne do 
ośrodków specjalizujących 
się w leczeniu i 
rehabilitacji stwardnienia 
rozsianego. Aktywnie 
uczestniczy w zbiórkach 
żywości organizowanej 
przez Bank Żywności oraz 
innych akcjach 
społecznych 
ukierunkowanych na 
pomoc Osobom Chorym. 
Co miesięczne spotkania z 
podopiecznymi stwarzają 
warunki do do wspólnych 
rozmów, wymiany 
doświadczeń i porad.

94.99.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. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

ochrona i promocja zdrowia Tworzenie warunków dla 
właściwej opieki i 
rehabilitacji dla osób 
chorych na stwardnienie 
rozsiane, stwarzanie 
możliwości i pozyskiwanie 
miejsc w specjalistycznych 
ośrodkach rehabilitacji, 
szpitalach, 
rozpowszechnianie 
działań informacyjnych i 
konsultacyjnych, których 
celem jest zwrócenie 
uwagi chorych jak ważne 
jest dbanie o swoje 
zdrowie. We współpracy z 
rehabilitantami i 
dietetykami fundacja 
udziela porad w temacie 
zdrowego odżywania, 
higieny osobistej, 
gimnastyki.   
Finansowanie leków 
łagodzących skutki 
choroby oraz 
zapobiegających rzutom, 
zakup artykułów 
medycznych 
przeznaczonych w terapii 
stwardnienia rozsianego. 
Fundacja poprzez swoje 
działanie chce zwrócić 
uwagę chorych na 
stwardnienie rozsiane, że 
wczesna diagnoza 
połączona  z właściwą 
rehabilitacją i zdrowym 
trybem życia pomaga w 
leczeniu SM oraz w 
pewnym stopniu hamują 
rozwój choroby.

86.90.E
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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) 244 964,66 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 244 956,19 zł

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

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Przychody finansowe 7,43 zł

e) Pozostałe przychody 1,04 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 44 188,19 zł

2 385,50 zł

41 802,69 zł

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

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)

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 198 544,60 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł
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2.4. Z innych źródeł 2 231,87 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 180 364,97 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

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 52 140,95 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 46 486,00 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

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

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 174 125,10 zł 46 486,00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

64 591,22 zł 46 486,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

1,17 zł

0,00 zł

109 532,71 zł 0,00 zł

1 Leki, suplementy, produkty apteczne 9 075,00 zł

2 Sprzęt i odzież rehabilitacyjny i sportowy 22 700,00 zł

3 Usługi i turnusy rehabilitacyjne 12 900,00 zł

4 Badania lekarskie 1 000,00 zł

1 Podopieczny 1 64 690,58 zł

2 Podopieczny 2 20 288,80 zł

3 Podopieczny 3 13 776,63 zł

4 Podopieczny 4 11 634,70 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
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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

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)

4,0 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)

2,1 etatów

0,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0,00 osób fizycznych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

70 839,56 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł
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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
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 33 431,47 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

33 431,47 zł

33 431,47 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 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 0,00 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)

2 785,96 zł

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  OKw 
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

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)

0,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0,00 osób

0,00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

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)

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

1 800,00 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 (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

Zbigniew Miśkiewicz 
14.07.2017 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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