
Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2017

• 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 2018-10-24

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina ŁOMIANKI

Powiat WARSZAWSKI 
ZACHODNI

Ulica M. KONOPNICKIEJ Nr domu 1 Nr lokalu 189

Miejscowość DZIEKANÓW 
LEŚNY

Kod pocztowy 05-092 Poczta ŁOMIANKI Nr telefonu 22 751 24 16

Nr faksu - E-mail biuro@fsr.pl Strona www www.otwarteramiona.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-07-23

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01651992000000 6. Numer KRS 0000142952

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

Robert Stachowiak Prezes Zarządu TAK

Agnieszka  Irena  Kowalczyk Członek Zarządu TAK

Wanda chrzanowska 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

Agata Kratochwil Rada Fundacji TAK

Małgorzata Buszko Rada Fundacji TAK

Małgorzata Dębniak Rada Fundacji TAK

Danuta Czajka Rada Fundacji TAK

OTWARTE RAMIONA FUNDACJA SPLOTU RAMIENNEGO
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

a)    udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym,
b) udzielanie pomocy społecznej osobom będącym w trudnej sytuacji 
życiowej,
c) służenie informacją i pomocą przy rozwiązywaniu problemów 
związanych z chorobą poprzez realizowanie działań z zakresu ochrony i 
promocji zdrowia,
d) udzielanie pomocy szpitalom, placówkom medycznym i oświatowym,
e) realizowanie działań na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Zgodnie ze Statutem Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
a) organizowanie i finansowanie zakupu sprzętu medycznego, 
przydatnego w leczeniu osób niepełnosprawnych,
b) wyposażanie w sprzęt medyczny i rehabilitacyjny placówek 
medycznych,
c) pomoc w organizowaniu oraz finansowaniu operacji i zabiegów 
przeprowadzanych poza granicami kraju RP,
d) organizowanie spotkań, konsultacji, warsztatów, służących wymianie 
doświadczeń i zajęć związanych z rehabilitacją,
e) pomoc finansową i rzeczową osobom niepełnosprawnym, będących w 
trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym
f) przekazywanie środków finansowych, przeznaczonych na zaspokajanie 
niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwiania im 
bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, 
doprowadzania do życiowego usamodzielniania osób i rodzin na poziomie 
standardów europejskich,
g) przekazywanie środków finansowych przeznaczonych na kształcenie 
osób niepełnosprawnych,
h) zbiórkę środków finansowych na cele statutowe Fundacji,
i) pomoc w organizowaniu i finansowaniu ćwiczeń rehabilitacyjnych,
j) pomoc w zakresie kultury fizycznej i sportu, poprzez organizowanie i 
finansowanie kolonii, obozów rekreacyjno- sportowych i wycieczek dla 
dzieci i młodzieży oraz imprez sportowych, a także dofinansowanie 
zawodów sportowych osób niepełnosprawnych,
k) organizowanie oraz udział w zjazdach, sympozjach, kursach, 
konsultacjach, spotkaniach naukowych i szkoleniowych w kraju i za 
granicą,
l) organizowanie kwest pieniężnych,
m)  organizowanie zbiórek pieniężnych wśród firm w kraju i za granicą,
n) pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych,
o) prowadzenie działalności wydawniczej, w zakresie realizacji celów 
statutowych,
p) organizowanie imprez publicznych, festiwali, festynów, konkursów dla 
osób niepełnosprawnych,
q) przyznawanie stypendiów, umożliwiających naukę osobom 
niepełnosprawnym.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

Działalność Fundacji w okresie sprawozdawczym była skupiona na realizacji celów statutowych poprzez 
podjęcie następujących działań:
• Pomoc finansowa dla podopiecznych fundacji.
W 2017 fundacja prowadziła i obsługiwała 480 subkont dla Podopiecznych. Ze środków gromadzonych 
na koncie  w ramach pomocy społecznej fundacja sfinansowała: zagraniczne zabiegi operacyjne, sprzęt 
do rehabilitacji, turnusy rehabilitacyjne, ćwiczenia rehabilitacyjne, wizyty lekarskie, badania, leki oraz 
dojazdy związane z leczeniem poza miejscem zamieszkania, pomoce naukowe (w tym komputery). 
Obsługa kont była prowadzona bezpłatnie,  a wszystkie gromadzone na subkontach środki przeznaczono 
na pomoc i leczenie podopiecznych.

• Konsultacje medyczne z zagranicznymi specjalistami dla osób z uszkodzonym splotem ramiennym.
Fundacja była organizatorem 2 konsultacji medycznych, które odbyły się w klinice medycznej Gamma w 
Warszawie. Prowadzone były przez specjalistę neurochirurga w dziedzinie uszkodzeń splotu ramiennego 
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

prof. Jorg Bahm z Franziskushospital w Akwizgranie, w Niemczech. W konsultacjach uczestniczyli także 
polscy chirurdzy oraz fizjoterapeuci z Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Konstancinie - Jeziornej, 
Szpitala Dziecięcego w Dziekanowie Leśnym, Oddziału Neurochirurgii Dziecięcej z Górnośląskiego 
Centrum Zdrowia Dziecka. W czasie każdej z wymienionych konsultacji udzielano informacji medycznej i 
fizjoterapeutycznej, w sumie przebadano 120 dzieci i dorosłych z uszkodzonym splotem ramiennym, co 
przyczyniło się do szybszego podjęcia odpowiedniej interwencji zarówno chirurgicznej, jak i 
fizjoterapeutycznej.

• Konsultacje i instruktaż dla osób z uszkodzonym splotem ramiennym.
Fundacja organizowała cykliczne konsultacje - raz w tygodniu - prowadzone przez specjalistę fizjoterapii 
dr Marię Grodner Przyjęliśmy 125 osób. Pacjenci uzyskali ocenę ręki, instruktaż ćwiczeń 
usprawniających, informację o programie terapeutycznym i możliwościach wykorzystania sprzętu i 
aparatury pomocnej w usprawnianiu oraz o możliwościach uczestniczenia w turnusach 
rehabilitacyjnych. Uświadamiano o konsekwencjach wymienionego urazu oraz o etapach postępowania. 
Dzięki takim spotkaniom umożliwiliśmy rozpoczęcie właściwego usprawniania i uzyskanie możliwie jak 
najlepszej sprawności ręki.

• Realizacja zadania publicznego z gminy Łomianki, kwota 11 000 zł na zadanie: „Działalność na rzecz 
osób niepełnosprawnych”, tytuł zadania: „Dofinansowanie działalności punktu konsultacyjno – 
instruktażowego.”  Pacjenci przyjmowani w punkcie byli szczegółowo oceniani przez doświadczonego 
specjalistę, który przeprowadził również instruktarz ćwiczeń usprawniających. Wszystkie ćwiczenia były 
wykonywane na miejscu z dokładnym opisem jak należy kontynuować usprawnianie w domu. W 
ramach projektu udzieliliśmy 80 bezpłatnych konsultacji. Zadanie rozliczone prawidłowo.

•  Uzyskanie grantu w wysokości 20 000 zł od fundacji Agory na pomoc dla najbardziej potrzebujących 
podopiecznych fundacji.
 Dzięki grantowi  udało się sfinansować rehabilitację i zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla wybranych 
Podopiecznych fundacji.

• Realizacja projektu „Ręka 3d”
Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu od fundacji PZU fundacja aktywnie przystąpiła do realizacji projektu 
„Pomocna Dłoń 3d”, którego celem jest przekazanie eksperymentalnych urządzeń protetycznych 
wydrukowanych na drukarce 3d dla dzieci pozbawionych dłoni lub przedramienia. W ramach projektu 
udało się zorganizować konsultacje medyczne w Centrum Medycznym Gamma gdzie skanowano 
kończyny. W ramach projektu zorganizowano warsztaty druku 3D dla dzieci, warsztaty psychologiczne  
dla rodziców, oraz realizację multimedialną - filmy z udziałem beneficjentów projektu.

• Działalność informacyjna, rejestracja i kontakt.
Poprzez wpisy i wiadomości umieszczane na stronie www.otwarteramiona.pl zainteresowani mogli 
uzyskać aktualne informacje niezbędne dla leczenia i rehabilitacji. Udostępnialiśmy informacje na temat 
możliwości leczenia w kraju i za granicą, instruowaliśmy jak zorganizować wyjazd na krajowe lub 
zagraniczne konsultacje oraz zabiegi chirurgiczne. Uczyliśmy w jaki sposób można gromadzić środki 
finansowe na leczenie, pomagaliśmy w pozyskaniu darczyńców oraz redagowaliśmy i zamieszczaliśmy 
apele podopiecznych.
Wiedzę dotyczącą radzenia sobie  z niepełnosprawnością przekazywaliśmy również za pomocą 
fundacyjnego bloga dodatkowo integrującego rodziców podopiecznych fundacji.
Na blogu  http://otwarteramiona.blogspot.com/ znalazły się wpisy rodziców niepełnosprawnych dzieci 
dzielących się swoją wiedzą, doświadczeniem i sprawdzonymi pomysłami ze swojego życia z chorym 
dzieckiem.
W celach informacyjnych zorganizowaliśmy wysyłkę mini poradników dla rodziców dzieci z 
okołoporodowym uszkodzeniem splotu ramiennego do wszystkich szpitali w Polsce (oddziały 
położnicze), dzięki którym rodzice mogli uzyskać podstawowe wiadomości na temat uszkodzenia, 
którego doznało ich dziecko oraz uzyskać wiedzę na temat dalszego postępowania. 
Sukcesywnie prowadziliśmy również wysyłkę poradnika rehabilitacyjnego dla opiekunów dzieci z 
okołoporodowym uszkodzeniem splotu ramiennego.
W minionym roku do fundacji zapisało się 44 nowych podopiecznych.

•  Porady prawne
We współpracy z Kancelarią Adwokacką adwokata Roberta Ofiary udało nam się przeprowadzić 
bezpłatne porady prawne, dzięki którym nasi Podopieczni lub ich opiekunowie mogli dowiedzieć się o 
przysługujących im prawach i uzyskać potrzebną im pomoc.
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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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

752

4

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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

•  Organizacja warsztatów terapeutycznych dla fizjoterapeutów - metody terapeutyczne 
wykorzystywane w korekcji układu ruchowego u dzieci i młodzieży. Miejsce  - AWF Warszawa. Warsztaty 
zorganizowane  we współpracy  z  Wydziałem Rehabilitacji AWF Warszawa. Szkolenie  omawia  metody 
terapeutyczne wykorzystujące statyczne  i dynamiczne materiały do korekcji układu ruchowego (m.in 
taśmy sztywne, paski elastyczne Spio i Theratogs). Warszaty prowadzone przez:
- Patricie (Trish) Martin - Dyrektor  departamentu rehabilitacji w Szpitalu Rehabilitacji Dziecięcej w 
Clevland Clinic w  stanie Ohio USA, 
- Audrey Yakusawę, szefową terapii zajęciowej (Occupational Therapy), w szpitalu  dziecięcym LaRabida 
w Chicago USA. 

• Udział w akcjach charytatywnych
Fundacja była organizatorem wielu akcji charytatywnych na rzecz podopiecznych, które wspomagały 
działania rodziców  w pozyskaniu  środków na leczenie swoich dzieci oraz służyły poprawie stanu 
zdrowia i sprawności:
- CH Auchan Łomianki - udział w  festynie  promującym lokalne organizacje  pozarządowe. 
- "Otwieramy Żoliborz 2017" - festyn w  parku  Żeromskiego, fundacja prowadziła zbiórkę na rzecz  
podopiecznej chorej na  SMA. 
- Wraz z wolontariuszami umilaliśmy czas dzieciom na lokalnym pikniku w Dąbrowie Leśnej - bawiliśmy 
się z dziećmi (malowanie buziek, skręcanie balonów,  gry planszowe), a oprócz zabawy przekazywaliśmy 
informacje o działalności fundacji oraz zbieraliśmy środki na rzecz Podopiecznych.
- ORLEN Warsaw Marathon - akcja  "Dar serca dla...", zorganizowana  przez  Fundację Orlen Dar Serca - 
akcja  informacyjna  mająca  na  celu  zachęcenie uczestników  maratonu do pobiegnięcia dla  naszej 
fundacji.

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)
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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)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Fundacja prowadziła 
szeroko pojętą działalność 
na rzecz dzieci i osób 
niepełnosprawnych. W 
ramach tej działalności 
fundacja: 
- udzielała informacji na 
temat możliwości leczenia 
osobom, które doznały 
uszkodzenia nerwów 
splotu ramiennego, 
- pomagałą w 
organizowaniu i 
finansowaniu operacji i 
zabiegów prowadzonych 
poza granicami Polski, 
- organizowała i 
finansowała zakup sprzętu 
medycznego, przydatnego 
w leczeniu osób 
niepełnosprawnych, 
- udzielała pomocy w 
organizowaniu i 
finansowaniu ćwiczeń 
rehabilitacyjnych, 
- integrowała środowiska 
osób z uszkodzonym 
splotem ramiennym, 
- współpracowała z 
instytucjami 
samorządowymi, 
państwowymi oraz 
angażowała społeczność 
lokalną do pomocy w 
zakresie objętym celami 
fundacji, 
- współpracowała z 
krajowymi i zagranicznymi 
podmiotami 
zainteresowanymi celami 
fundacji.

94.99.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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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

ochrona i promocja 
zdrowia

Działalność 
fizjoterapeutyczna 
angażująca 
fizjoterapeutów do 
diagnostyki 
fizjoterapeutycznej, 
fizykoterapii, masaży 
leczniczych, terapii 
ruchowej itp. celem 
rehabilitacji osób z 
uszkodzonymi nerwami 
splotu ramiennego oraz 
innych osób 
niepełnosprawnych. 
Działalność ta 
prowadzona jest w 
siedzibie fundacji w 
postaci punktu 
konsultacyjno-
instruktażowego. 
Podczas konsultacji 
fizjoterapeutycznych 
pacjenci otrzymują 
profesjonalną ocenę 
stanu uszkodzonej ręki 
oraz instruktaż ćwiczeń 
usprawniających, dzięki 
któremu mogą później 
samodzielnie ćwiczyć.

86.90.A

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

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez internet. 
Fundacja rozpoczęła sprzedaż online rok 
wcześniej, w 2016 roku. W roku  
sprawozdawczym, do sprzedaży wprowadzono 
artykuły, które wspomagają  rehabilitację i 
leczenie - m.in termofory  z pestkami wiśni i 
elektrostymulatory Tens.  Ciepłe okłady 
rozgrzanymi termoforami sprzyjają szybszej 
regeneracji uszkodzonych nerwów.
Do sprzedaży wprowadzono również koszulki i 
kalendarze. Działalność prowadzona była w celu  
zdobycia  środków  na realizacje działań 
statutowych fundacji.
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1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 1 614 294,00 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 537 410,12 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 30 380,00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 4 410,50 zł

d) Przychody finansowe 42 061,05 zł

e) Pozostałe przychody 32,33 zł

0,00 zł

0,00 zł

11 000,00 zł

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 350 427,22 zł

0,00 zł

118 006,54 zł

221 813,00 zł

10 607,68 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 76 883,88 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 961 030,70 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 1 188 780,36 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1 175 982,90 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 11 000,00 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 315 440,12 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -786,57 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznegoz 1 017,90 zł

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: 1 400 871,17 zł 1 188 780,36 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

1 221 970,00 zł 1 187 993,79 zł

31 166,57 zł 786,57 zł

3 392,60 zł

2 561,81 zł

141 779,57 zł

0,62 zł 0,00 zł

1 Zabiegi fizjoterapeutyczne, artykuły medyczne, operacje i leczenie 1 059 349,22 zł

2 Pozostałe koszty związane ze zwiększeniem sprawności ruchowej po zabiegach 128 644,57 zł

3 Dofinansowanie gabinetu prowadzonego w ramach działalności odpłatnej 786,57 zł

1 Zabiegi fizjoterapeutyczne, artykuły medyczne, operacje i leczenie 1 059 349,22 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 1 017,90 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 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 złz innych zwolnień, jakich: 
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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.)

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)

3,0 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)

2,3 etatów

5,0 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)

32,00 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)

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

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

Druk: NIW-CRSO 9



w 
tym:

b) inne osoby 32,00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 165 824,96 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

112 999,39 zł

112 999,39 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 52 825,57 zł

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

163 406,96 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 13 433,71 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 149 973,25 zł

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

2 418,00 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)

237,17 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)

12 266,19 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)

4,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 1,00 osób

3,00 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

3 230,00 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)

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

1 Dofinansowanie działalności 
punktu konsultacyjno-
instruktażowego

Działania profilaktyczne 
zapobiegające wykluczeniu 
społecznemu oraz sprzyjające 
integracji i zwiększeniu udziału 
osób niepełnosprawnych w 
społeczeństwie, promocja 
zdrowego stylu życia, 
wspieranie rehabilitacji i 
fizykoterapii.

Gmina  Łomianki 11 000,00 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

4 927,95 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

Druk: NIW-CRSO 12



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

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

Robert Stachowiak
Agnieszka Irena Kowalczyk

Wanda Chrzanowska Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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