
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2015

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

Data zamieszczenia sprawozdania 2016-06-30

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

Beata Suska Prezes Zarządu TAK

Maria Grodner Wice Prezes Zarządu TAK

Magdalena Adamska Wice Prezes Zarządu TAK

Paweł Suski 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

Agnieszka Wasiluk Członek Rady Fundacji TAK

Aneta Molik Członek Rady Fundacji TAK

Monika Woźniak Członek Rady Fundacji TAK

OTWARTE RAMIONA FUNDACJA SPLOTU RAMIENNEGO

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Fundację powołano , aby:
a) udzielać pomocy osobom niepełnosprawnym
b) udzielać pomocy społecznej osobom będącym w trudnej sytuacji 
życiowej
c) służyć informacją i pomocą przy rozwiązywaniu problemów związanych 
z chorobą poprzez realizowanie działań z zakresu ochrony i promocji 
zdrowia
d) udzielać pomocy szpitalom, placówkom medycznym i oświatowym
e) realizować działania 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)                       

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 wymienionym w § 5
f) przekazywanie środków finansowych  przeznaczonych na zaspokajanie 
niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im 
bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, 
doprowadzenia 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

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Działalność Fundacji w okresie sprawozdawczym była skupiona na realizacji celów statutowych poprzez 
podjęcie następujących działań:
• Pomoc finansowa dla podopiecznych fundacji.
Ze środków gromadzonych na koncie fundacji w ramach pomocy społecznej zostały sfinansowane: 
zagraniczne zabiegi operacyjne, sprzęt do rehabilitacji, turnusy rehabilitacyjne, ćwiczenia 
rehabilitacyjne, wizyty lekarskie, badania oraz dojazdy związane z leczeniem poza miejscem 
zamieszkania, pomoce naukowe (w tym komputery).
• Zbiórki publiczne indywidualne przeprowadzone na podstawie pozwoleń od Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji
- zbiórka nr 2015/641/OR   „Razem zagrajmy dla Emilki”, uzbieraną kwotę 3 126,64  zł przeznaczono na 
rehabilitację jednej podopiecznych z uszkodzonym splotem ramiennym na skutek wypadku 
komunikacyjnego
- zbiórka nr 2015/2631/OR „Pomoc dla Mai”, uzbieraną kwotę 470,29  zł przeznaczono na 
dofinansowanie operacji rekonstrukcji nerwów splotu ramiennego w klinice w Aachen
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Wszystkie środki uzbierane w ramach pozwoleń na zbiórki publiczne, zostały wydane zgodnie z 
przeznaczeniem i rozliczone w ustawowych terminach.
• Konsultacje medyczne z zagranicznymi specjalistami dla osób z uszkodzonym splotem ramiennym.
Fundacja była organizatorem 2 konsultacji medycznych dla osób z uszkodzeniem splotu ramiennego. 
Konsultacje odbyły się w klinice Gamma w Warszawie. Prowadzone były przez specjalistę neurochirurga 
w dziedzinie uszkodzeń splotu ramiennego prof. Jorg Bahm z Franziskushospital w Aachen w 
Niemczech.
W konsultacji uczestniczyli także polscy chirurdzy oraz fizjoterapeuci z Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i 
Młodzieży w Konstancinie- Jeziorna, Szpitala Dziecięcego w Dziekanowie Leśnymi, Oddziału 
Neurochirurgii Dziecięcej z Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka. W czasie każdej z wymienionych 
konsultacji udzielano informacji medycznej i fizjoterapeutycznej, w sumie przebadano blisko 100 dzieci 
i dorosłych z uszkodzonym splotem ramiennym, co przyczyniło się do szybszego podjęcia odpowiedniej 
interwencji zarówno chirurgicznej, jak i fizjoterapeutycznej.
• Konsultacja i instruktaż dla osób z uszkodzonym splotem ramiennym.
Fundacja organizowała cykliczne konsultacje, raz w tygodniu prowadzone przez specjalistę fizjoterapii 
dr Marię Grodner oraz mgr Agnieszka Gołąbek. Przyjęliśmy 150 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.
•  Warsztat integracyjno - edukacyjny pt. : ”Rodzinny warsztat inspiracji – jak przezwyciężyć bariery i 
wykorzystać szanse w kontekście uszkodzenia splotu ramiennego?” dla rodziców i ich 
niepełnosprawnych dzieci.
Dzięki dotacji Fundacji PZU uzyskanej w konkursie „Młodzi niepełnosprawni – pełnosprawni z PZU 
2015” fundacja zorganizowała dwudniowe warsztaty integracyjno - edukacyjne dla rodziców i ich 
niepełnosprawnych dzieci. Spotkanie zintegrowało środowisko rodziców niepełnosprawnych dzieci - 
podopiecznych naszej Fundacji oraz częściowo uświadomiło im i pokazało, że życie z niepełnosprawnym 
dzieckiem może być też wypełnione radością. W ramach warsztatu przeprowadzono:
- warsztat z psychologiem, dzięki któremu rodzice mieli możliwość bliższego poznania się i jednocześnie 
uświadomienia sobie, że nie są osamotnieni w swoich problemach, że nie muszą zrezygnować ze 
swoich planów i że warto wzajemnie się wspierać. 
- zajęcia z dance coachingu, które psychicznie wzmocniły uczestników oraz pozwoliły zapomnieć o 
trudnościach dnia codziennego. 
- wykład pracowników kancelarii adwokackiej „Robert Ofiara Kancelaria Adwokacka” oraz wykład 
pracownika fundacji na temat zdobywania  funduszy na rehabilitację i leczenie, dzięki którym rodzice 
uzyskali fachowe porady na temat radzenia sobie w sensie ekonomicznym i społecznym z 
niepełnosprawnością dziecka.
•  Opracowanie nowoczesnego portalu dot. niepełnosprawności kończyn górnych i dolnych dzieci i 
młodzieży
Stworzenie oraz uruchomienie strony internetowej o tematyce dotyczącej niepełnosprawności kończyn 
górnych i dolnych www.otwarteramiona.pl. Portal został opracowany we współpracy ze specjalistami, 
lekarzami i fizjoterapeutami zajmującymi się tymi schorzeniami. Na potrzeby portalu opracowano i 
nagrano 16 filmów instruktażowych, aby rodzice niepełnosprawnych dzieci mogli kontynuować 
samodzielnie rehabilitację. Na filmach wyspecjalizowany fizjoterapeuta krok po kroku pokazuje jak 
ćwiczyć w warunkach domowych. Portal powstał dzięki dotacji z fundacji PZU.
• Działalność informacyjna, rejestracja i kontakt
Poprzez wpisy i wiadomości umieszczane na stronie www.fsr.pl , 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. Informowaliśmy 
o prawach osób niepełnosprawnych i prawach pacjenta. Uczyliśmy w jaki sposób można gromadzić 
środki finansowe na leczenie, pomagaliśmy w pozyskaniu darczyńców oraz redagowaliśmy i 
zamieszczaliśmy apele podopiecznych.
Dzięki informacji o celach jakie Fundacja zamierza w najbliższym czasie realizować oraz działalność 
poprzez portal www.siepomaga.pl udało się zebrać dodatkowe środki na realizację celów statutowych.
Zarejestrowano 36 nowych podopiecznych, razem w Fundacji na koniec 2015 roku było 
udostępnionych 396 subkont dla Podopiecznych.
•  Utworzenie bloga dotyczącego niepełnosprawności dla rodziców podopiecznych fundacji.
 Blog http://otwarteramiona.blogspot.com/ jest współtworzony również przez rodziców 
niepełnosprawnych dzieci. Pełni funkcję informacyjną, ale przede wszystkim umożliwia wymianę 
doświadczeń oraz wiedzy dotyczącej aktywizacji ich dzieci, sprawdzonych pomysłów na ulepszenie życia 
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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)

470

1

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

z niepełnosprawnym dzieckiem oraz ich własnego funkcjonowania
• Realizacja zadania publicznego z gminy Łomianki, kwota 10 000 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. Ze 
spotkań skorzystało 78 dzieci z gminy Łomianki. Zadanie rozliczone prawidłowo.
• Realizacja zadania publicznego z gminy Łomianki, kwota 11 000 zł na zadanie : „Wypoczynek dzieci i 
młodzieży – organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży podczas, którego będzie realizowany program 
profilaktyki uzależnień”.  W ramach dofinansowania fundacja zorganizowała obóz sportowy dla 
podopiecznych OPS w Łomiankach pt. „Mix sportów wodnych”. Dzięki zajęciom  sportowym 
prowadzonym na obozie ( min. żeglarstwo, windsurfing, kajakarstwo, ratownictwo, gry zespołowe i 
zabawy terenowe) dzieci pochodzące z ubogich, dysfunkcyjnych rodzin mogły ciekawie i aktywnie 
spędzić swój czas. Dzieci fantastycznie się bawiły, poprawiły swoją sprawność fizyczną, a przede 
wszystkim nauczyły jak prowadzić zdrowy styl życia. 
 • Zorganizowanie  tygodniowego obozu sportów wodnych „Żyj jak inni – sport ze splotem” dla 
podopiecznych fundacji.  Na obozie dzieci zmierzyły się z wyzwaniem, jakim jest uprawianie różnych 
dyscyplin sportowych, otworzyły się na kontakty ze zdrowymi rówieśnikami, przełamały swoje lęki i 
przede wszystkim przezwyciężyły swoją ułomność. 
•  Uzyskanie grantu w wysokości 20 000 zł od fundacji Agory.
 Dzięki grantowi udało się sfinansować rehabilitację i zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla wybranych 
Podopiecznych fundacji.

•  Udział w Dniu Dziecka organizowanym przez Urząd Miasta i Gminy Łomianki
 Podczas festynu  fundacja przeprowadziła bezpłatne badania wad postawy oraz stóp, a wolontariusze 
fundacji bawili się z dziećmi (malowanie buziek, skręcanie balonów, gry planszowe) oraz informowali o 
działalności fundacji.
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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

Działalność pozostałych 
organizacji 
członkowskich, gdzie 
indziej 
niesklasyfikowanej. W 
ramach tej działalności 
fundacja :
 - udziela informacji na 
temat możliwości 
leczenia osobom, które 
doznały uszkodzenia 
nerwów splotu 
ramiennego 
- pomaga w 
organizowaniu i 
finansowaniu operacji i 
zabiegów 
prowadzonych poza 
granicami Polski
- organizuje i finansuje 
zakup sprzętu 
medycznego, 
przydatnego w leczeniu 
osób 
niepełnosprawnych
- udziela pomocy w 
organizowaniu i 
finansowaniu ćwiczeń 
rehabilitacyjnych
- integruje środowiska 
osób z uszkodzonym 
splotem ramiennym 
 - organizuje 
wypoczynek dla dzieci i 
młodzieży w formie 
obozów sportowych 
umożliwiających 
rehabilitację poprzez 
zabawę i sport
- współpracuje  z 
instytucjami 
samorządowymi, 
państwowymi oraz 
angażuje  społeczność 
lokalną do pomocy w 
zakresie objętym 
celami fundacji
- współpracuje 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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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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

ochrona i promocja 
zdrowia

Działalność 
fizjoterapeutyczna.
Działalność ta polega 
na angażowaniu 
fizjoterapeutów do 
działań fundacji w 
dziedzinach takich  jak: 
diagnostyka 
fizjoterapeutyczna, 
fizykoterapia, masaż 
leczniczy, terapia 
ruchowa 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. 
Fizjoterapia może być 
prowadzona również w 
domu pacjenta, jeśli 
zajdzie taka potrzeba.

86.90.A

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
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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) 4,129,773.75 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 4,061,934.92 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 17,100.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 50,738.83 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

21,000.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 477,093.84 zł

0.00 zł

103,682.12 zł

369,814.79 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

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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

17.29.Z Otwarte   Ramiona   Fundacja   Splotu  
Ramiennego w danym okresie 
sprawozdawczym, tj. od 01.01.2015 do 
31.12.2015 r uzyskała jedynie wpis do rejestru 
przedsiębiorców z dniem 30.10.2015 r i do 
końca roku 2015 r nie prowadziła działalności 
gospodarczej związanej z produkcją pozostałych 
wyrobów z papieru i tektury. Fundacja nie 
prowadziła również działalności gospodarczej, 
która została wpisana w statucie fundacji  jako 
pozostałe przedmioty działalności 
przedsiębiorcy (Introligatorstwo i podobne 
usługi; produkcja gier i zabawek; sprzedaż 
detaliczna książek prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach)

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1,002,922.48 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 21,000.00 zł
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3,596.93 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 2,628,757.43 zł

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2,925,136.93 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -12,978.70 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 1,214,288.82 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 1,096,776.89 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

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: 1,375,633.60 zł 1,096,776.89 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

1,136,797.99 zł 1,083,798.19 zł

30,078.70 zł 12,978.70 zł

0.00 zł

0.00 zł

194,870.45 zł

13,886.46 zł 0.00 zł

1 Operacje 227,327.07 zł

2 Dofinansowanie konsultacji i zabiegów rehabilitacyjnych prowadzonych w ramach działalności 
odpłatnej

12,978.70 zł

3 Zabiegi fizjoterapeutyczne 274,704.43 zł

4 Przejazdy i pobyty rehabilitacyjne 272,133.60 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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w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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)

3.0 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

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

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

0.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 130,104.09 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

56,134.83 zł

56,134.83 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 73,969.26 zł

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

130,104.09 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 13,985.26 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 116,118.83 zł

42.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

42.00 osób

4.00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

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

b) inne osoby

4.00 osób

0.00 osób
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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)

633.50 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

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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)

10,208.46 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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)

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

8,500.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

X. Informacje uzupełniające

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

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

Beata Suska 
Maria Grodner

Magda Adamska
Paweł Suski
/ 14.06.2016

Data wypełnienia sprawozdania

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

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

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

2016-06-30
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