
Sprawozdanie merytoryczne uproszczone za rok 2013 

1. Opis działalności pożytku publicznego 
1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację:
W ramach działalności nieodpłatnej najważniejszą sferą działalności pożytku publicznego są 
zadania w zakresie działalności charytatywnej polegającą na gromadzeniu funduszy lub innej formy 
wspierania finansowego w ramach pomocy społecznej. Aktualnie mamy 36 podopiecznych – 
głównie dzieci z różnymi ciężkimi schorzeniami – w przeważającej części dzieci cierpiące na 
dziecięce porażenie mózgowe. Są to osoby wymagające  stałego, systematycznego leczenia i 
specjalistycznej rehabilitacji. Są wśród naszych podopiecznych również rodziny żyjące w 
ubóstwie .
Nasze działania koncentrują się na pozyskiwaniu środków finansowych , a także darów rzeczowych 
na rzecz naszych podopiecznych. Organizujemy bezpośrednią pomoc osobom chorym i 
niepełnosprawnym , a także osobom żyjącym w ubóstwie poprzez zbiórkę pieniędzy na operacje, 
leczenie, rehabilitację , zakup lekarstw , sprzętu rehabilitacyjnego , dojazdu do ośrodków leczenia , 
a także zakup żywności oraz niezbędnych środków higienicznych i zbiórkę żywności , odzieży i 
potrzebnego sprzętu gospodarstwa domowego. 
Dnia 15 stycznia 2013 r. zakończyliśmy roczną zbiórkę publiczną , w której zebraliśmy na rzecz 
naszych podopiecznych kwotę  17.400,01 zł – przeznaczyliśmy ją na obozy rehabilitacyjne, 
rehabilitację domową, zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz zakup leków, dojazdu do ośrodka 
rehabilitacyjnego , a także zakup żywności i środków higienicznych ( stosowne sprawozdanie ze 
zbiórki publicznej zostało przesłane do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji). Od dnia 15 
kwietnia br. prowadzimy kolejną zbiórkę publiczną , w której dotychczas uzbieraliśmy i 
wydatkowaliśmy na cele jw. kwotę 20.764,49 zł (stan na dzień 31 grudnia 2013 r.).
Zorganizowaliśmy kilka zbiórek odzieży, mebli, zabawek i żywności dla kilku rodzin znajdujących 
się w bardzo trudnej sytuacji materialnej i życiowej oraz dla Domu Samotnej Matki w Żarkach i 
Katowicach , a także dla Pogotowia Rodzinnego w Lublinie.
Przeprowadziliśmy we wrześniu 2013 r. akcję „Wyprawka dla dzieciaka” – zakup podręczników 
szkolnych dla dzieci z rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych.
Przeprowadzone zostały „Lekcje pomagania” dla przedszkolaków w Wadowicach o tym , że warto 
pomagać innym ludziom .
W ramach naszej działalności braliśmy udział w Festiwalu Organizacji Pozarządowych w 
Sosnowcu w czerwcu 2013 r. , Festiwalu Ludzi Aktywnych w Dąbrowie Górniczej we wrześniu br. 
oraz w imprezie „Budzimy Wadowice” , gdzie oprócz akcji informacyjnej dotyczącej naszej 
działalności , problemów ludzi chorych , niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem 
społecznym zbieraliśmy środki na rzecz naszych podopiecznych. 
W ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego prowadzimy także działalność w zakresie 
zdrowia psychicznego świadczoną przez psychologów i psychoterapeutów. Od 1 marca 2012 r. 
uruchomiliśmy w siedzibie fundacji punkt konsultacyjny działający raz w tygodniu dla osób 
uzależnionych, rodzin osób uzależnionych i osób doświadczających przemocy. W tym miejscu 
psycholog , terapeuta uzależnień udziela bezpłatnej pomocy psychologicznej . W tym miejscy także 
osoby zgłaszające się mogą uzyskać wszystkie informacje np. gdzie mogą się leczyć z 
uzależnienia , czy gdzie uzyskać pomoc w sytuacjach kryzysowych np. osoby doświadczające 
przemocy.
1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej przez organizację działalności pożytku 
publicznego: Cały Kraj



2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym 
2.1. Liczba odbiorców działań organizacji: 
(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne) 
Osoby fizyczne:36
Osoby prawne:0

3. Informacja dotycząca przedmiotu działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w 
okresie sprawozdawczym
3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego: TAK
3.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych 
środków, 
sfery 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.), 
zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem działalności 

Strefa działalności                                  Przedmiot działalności
Pożytku publicznego

działalność charytatywnej
przekazywanie środków przeznaczonych dla osób i instytucji 
zajmujących się wspieraniem osób będących w niedostatku i 
potrzebujących pomocy,

ochrona i promocja zdrowia

poprzez przekazywanie środków umożliwiających ratowanie życia 
i zdrowia, środków ułatwiających korzystanie z opieki lekarskiej i 
wykwalifikowanych specjalistów oraz zakup lekarstw , środków 
medycznych , specjalistycznego sprzętu medycznego 
przeznaczonego dla ośrodków zdrowia , szpitali , zakładów 
rehabilitacyjnych , hospicjów,

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

poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na zaspokojenie 
niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie 
im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka , 
a także pomoc w usamodzielnianiu się

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w 
okresie sprawozdawczym 
4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego: NIE 

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym 
5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą : NIE 



1. Informacja o przychodach organizacji 
1.1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z 
rachunkiem wyników/zysków i strat): 

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego: 

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego: 

c) Przychody z działalności gospodarczej: 

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe): 

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem: 

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób 
prawnych) ogółem: 

2. Informacja o kosztach organizacji
2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem 
wyników/zysków i strat): 

2.2. Informacja o poniesionych kosztach: 
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 administracyjne 

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe) 

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym: 

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym
1. Organizacja 
korzystała z 
następujących 
zwolnień: 
(Należy wskazać 

Invalid value
z podatku od 
nieruchomości

z podatku od 



jedną lub więcej 
pozycji wraz z kwotą 
przyznanego 
zwolnienia) 

z podatku 
dochodowego od 
osób prawnych

Invalid value
czynności 
cywilnoprawnych

Invalid value
z podatku od 
towarów i usług

Invalid value
z opłaty skarbowej

Invalid value
z opłat sądowych

Invalid value
z innych 
zwolnień

Invalid value
nie korzystała

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.) 

Nie

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

2. Członkowie 
2.1. Organizacja posiada członków: Nie

2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni 
dzień okresu sprawozdawczego 

osób 
fizycznych: 

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 wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 
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) 

Tak

Nie

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

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym 



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

a) z tytułu umów o pracę 

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 

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

VII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy 
administracji publicznej w okresie sprawozdawczym 
1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego: Nie

2. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej lub państwowe fundusze celowe: 

Tak

Nie

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji 
publicznej w okresie sprawozdawczym 

Informacja dodatkowa za rok 2013 
I. Charakterystyka stosowanych metod wyceny: nie dotyczy
II. Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym: nie dotyczy
III> Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym: nie wystąpiły 
żadne zdarzenia. 
IV. zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i 
prawnych oraz finansowego majątku: Fundacja nie posiada środków trwałych, wartości 
niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku.
V. Podział zobowiązań i należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, 
przewidywanym umową okresie spłaty:
Fundacja posiada niespłacone zobowiązania z tytułu czynszu za lokal-siedzibę Fundacji w 
kwocie 2764,75 zł .    Fundacja nie posiada nierozliczonych należności od odbiorców. 



VI. Informacje o zyskach i stratach nadwzyczajnych:
Fundacja w roku 2013 poniosła stratę nadzwyczajną z tytułu wypłacenia jednej z 
podopiecznej za lekarstwa i leczenie bez podłożenia faktur za to leczenie. 
Straty wyniosły 270 zł.
Przychody organizacji:

Przychody organizacji dzielą sie na dwie pozycje:
1. z tytułu darowizn = 2940 zł
2. z tytułu przeprowadzonej zbiórki publicznej = 19.800,29 zł
3. przychody finansowe z tytułu odsetek na koncie oszczędnościowym = 71,25 zł

Koszty organizacji:
Koszty organizacji zostały przeznaczone w całości na realizację celów statutowych 
nieodpłatnych. Wyniosły one 31.099,88 zł i zostały zaksięgowane na kontach:
1. zużycie materiałów i energii = 16.749,12 zł;
2. usługi obce = 6.914,83 zł;
3. wynagrodzenia = 584 zł;
4. podatki i opłaty = 150,00 zł;
5. pozostałe = 6.701,93 zł

Rachunek wyników za rok 2013 

A. 
Przychody z 
działalności 
statutowej: 
I. Składki 
brutto 
określone 
statutem: 
II. Inne 
przychody 
określone 
statutem: 
1. 
Przychody z 
działalności 
statutowej 
nieodpłatnej 
pożytku 
publicznego
: 
2. 
Przychody z 



działalności 
statutowej 
odpłatnej 
pożytku 
publicznego
: 
3. Pozostałe 
przychody 
określone 
statutem: 

D. Koszty administracyjne: 

1. Zużycie materiałów i energii: 

2. Usługi obce: 

3. Podatki i opłaty: 

4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia 
społeczne i inne świadczenia: 

5. Amortyzacja: 

6. Pozostałe: 

E. Pozostałe przychody (nie wymienione w 
pozycji A i G): 

F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. 
B, D i H): 

G. Przychody finansowe: 

H. Koszty finansowe: 

I. Wynik finansowy brutto na całokształcie 
działalności 
(wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-
F+G-H): 
J. Zyski i straty nadzwyczajne: 



I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia: 

II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna: 

K. Wynik finansowy ogółem (I+J): 

I. Różnica zwiększająca koszty roku 
następnego (wielkość ujemna): 

II. Różnica zwiększająca przychody roku 
następnego (wielkość dodatnia): 

Imię i nazwisko osoby, której 
powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych: 

Imię i nazwisko kierownika jednostki: 

Bilans AKTYWA

A. Aktywa trwałe: 

I. Wartości niematerialne i prawne: 

II. Rzeczowe aktywa trwałe: 

III. Należności długoterminowe: 

IV. Inwestycje długoterminowe: 

V. Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe: 



B. Aktywa obrotowe: 

I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych: 

II. Należności krótkoterminowe: 

III. Inwestycje krótkoterminowe: 

1. Środki pieniężne: 

2. Pozostałe aktywa finansowe: 

C. Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe: 

Aktywa: 

PASYWA

A. Fundusze własne: 

I. Fundusz statutowy: 

II. Fundusz z aktualizacji wyceny: 

III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy: 

1. Nadwyżka przychodów nad kosztami 
(wielkość dodatnia): 

2. Nadwyżka kosztów nad przychodami 
(wielkość ujemna): 

B. Zobowiazania i rezerwy na zobowiazania: 

I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu 
kredytów i pożyczek: 



II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze 
specjalne: 

1. Kredyty i pożyczki: 

2. Inne zobowiązania: 

3. Fundusze specjalne: 

III. Rezerwy na zobowiązania: 

IV. Rozliczenia miedzyokresowe: 

1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów: 

2. Inne rozliczenia międzyokresowe: 

Pasywa: 

Imię i nazwisko osoby, której 
powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych: 

Imię i nazwisko kierownika jednostki: 
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