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

Data zamieszczenia sprawozdania 2021-10-12

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina M. KATOWICE

Powiat M. KATOWICE

Ulica BAŻANTÓW Nr domu 2 Nr lokalu -

Miejscowość KATOWICE Kod pocztowy 40-668 Poczta KATOWICE Nr telefonu 

Nr faksu E-mail info@fundacjaincorpore.pl Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2005-01-14

2020-01-10

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 24001277300000 6. Numer KRS 0000226272

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

Iwona Sosnowska-
Wieczorek

Prezes zarządu TAK

Maria Flanczewska Członek zarządu TAK

Aneta Maria Gutowska 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)

FUNDACJA "IN CORPORE
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Prowadzenie, promowanie i wspomaganie działań badawczych, 
diagnostycznych, terapeutycznych i edukacyjnych w stosunku do dzieci, 
młodzieży oraz dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
dysfunkcyjnych, niepełnosprawnych i defaworyzowanych realizowane 
poprzez 
Prowadzona przez Fundację działalność zawiera się w sferze działalności 
pożytku publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, 
w tym między innymi w zakresie następujących zadań publicznych:
1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
2. Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
3. Działalności charytatywnej.
4. Ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2190 i 2219).
5. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
6. Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
7. Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Cele Fundacji realizowane są poprzez:
 Promocję i ochronę zdrowia.
 Diagnostykę i terapię niepłodności partnerskiej.
 Wdrażanie i prowadzenie projektów profilaktyki, diagnostyki i terapii 

prenatalnej i postnatalnej.
 Wprowadzanie i upowszechnianie innowacyjnych technik 

diagnostycznych i leczniczych.
 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
 Działalność szkoleniową i promocyjną.
 Działalność wydawniczą.
 Organizowanie placówek medycznych, edukacyjnych, opiekuńczo-

wychowawczych i pomocowych.
 Doradztwo i poradnictwo zawodowe, rodzinne i społeczne.
 Przeciwdziałanie bezrobociu.
 Rehabilitację leczniczą i społeczno-zawodową.
 Wyrównywanie szans mężczyzn i kobiet.
 Przeciwdziałanie dyskryminacji.
 Organizowanie akcji i różnych przedsięwzięć mających na celu 
podniesienie świadomości społecznej wobec problemów osób 
wykluczonych społecznie, dysfunkcyjnych, niepełnosprawnych i 
defaworyzowanych.

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Aniela Korzon Członek rady TAK

Jadwiga Kucharska Członek rady TAK

Wojciech Marcinkowski Przewodniczący rady TAK

Mirosław Grewiński Członek rady TAK

Krzysztof Morawski Członek rady TAK

Leszek Sosnowski Członek rady TAK

Marta Bogdanowicz Członek rady TAK

Joanna Wiencierz-
Pepłowska

Członek rady TAK

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

1. Realizacja zadań publicznych:
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Fundacja In Corpore jest organem założycielskim Publicznej Specjalistycznej Poradni Psychlogiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie 
Górniczej, która posiada finansowanie z Miasta Dąbrowy Górniczej
W ramach swojej działalności wydaję wnioski o przyjęcie do PSPP, opinie o objęciu pomocą psychologiczno-pedagogiczną i 
specyficznych trudnościach w uczeniu się oraz informacje o przeprowadzonych diagnozach, orzeczenia o kształceniu 
specjalnym, opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju. Poradnia przeprowadza terapie oraz innowacyjne terapie. 

W Katowicach oraz Częstochowie Fundacja prowadzi Publiczną Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną bez 
finansowania z środków Miasta 
W ramach swojej działalności wydaję wnioski o przyjęcie do PSPP, opinie o objęciu pomocą psychologiczno-pedagogiczną i 
specyficznych trudnościach w uczeniu się oraz informacje o przeprowadzonych diagnozach, orzeczenia o kształceniu 
specjalnym, opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju

2. Organizacja bezpłatnych wykładów

Bezpłatne wykłady w formie stacjonarnej:
Słowa mają moc. O terapeutycznej sile słów. W ramach „Tygodnia bezpłatnych szkoleń”, Akademia WSB, Dąbrowa Górnicza, 
ok.400 uczestników, Nina Myalska
• Techniki behawioralne w pracy z dzieckiem. W ramach „Tygodnia bezpłatnych szkoleń”,  Akademia WSB, Częstochowa, ok 200
 uczestników, Nina Myalska
• Terapia pedagogiczna, Urszula Rogalska, wykłady w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej
• Diagnoza i terapia dziecka z Zespołem Aspergera i Autyzmem, wykłady w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej, Urszula 
Rogalska
• Warsztat psychologa w przedszkolu nr 46 w Katowicach „ Porozumiewanie się bez słów”

Bezpłatne wykłady w formie on-line
• 03.05.2020- Dyzartia w chorobie Parkinsona- Anna Maria Pękacka-Egli- 148 osób
• 04.05.2020- Integracja Sensoryczna- wprowadzenie do studiów podyplomowych- Ewa Bartelmus- 158 osób
• 05.05.2020- Dyzartia w chorobie Parkinsona- Anna Maria Pękacka- 216 osób
• 05.05.2020- Wykorzystanie diagnostyki obrazowej i radiologii w codziennej pracy fizjoterapeuty- Dominik Sieroń- 198 osób
• 08.05.2020-Zarządzanie dysfagią w warunkach domowych- Anna Maria Pękacka-Egli- 189 osób
• 11.05.2020- Wprowadzenie do koncepcji Bobath w rehabilitacji neurologicznej- Marc Michalsen- 299 osób
• 11.05.2020- Wykorzystanie diagnostyki obrazowej i radiologii w codziennej pracy fizjoterapeuty- Dominik Sieroń- 149 osób
• 15.05.2020- FDM- nowe możliwości diagnozy i leczenia pacjentów- David Struzik-259 osób
• 24.05.2020- Integracja Sensoryczna- wprowadzenie do studiów podyplomowych- Ewa Bartelmus- 63 osoby
• 29.05.2020- Wczesne wspomaganie rozwoju- wprowadzenie do studiów podyplomowych- Iwona Sosnowska-Wieczorek- 277 
osób
• 28.09.2020- Leczenie ran przewlekłych- Aleksander Sieroń- 62 osoby
• 10.12.2020- Diagnostyka obrazowa w leczeniu ran-Dominik Sieroń- 37 osób
• 17.12.2020- Nowoczesne technologie leczenia ran i trudno gojących się ran- 32 osób

3. Organizacja dni bezpłatnych konsultacji specjalistycznych:
- Z okazji Międzynarodowego Dnia Wcześniaka w 2020 roku Fundacja In Corpore wraz z Centrum Diagnostyki i Terapii In 
Corpore zorganizowała bezpłatne wielospecjalistyczne konsultacje medyczne i terapeutyczne dla przedwcześnie urodzonych 
dzieci oraz ich rodziców. Dzieci mogły skorzystać z bezpłatnych konsultacji medycznych i spotkać się z neurologiem. Do 
dyspozycji dzieci i ich rodziców byli także terapeuci na co dzień pracujący w Centrum In Corpore - psycholog, fizjoterapeuta, 
oraz neurologopeda/logopeda.
- Z okazji dni otwartych we wszystkich filiach Centrum Diagnostyki i Terapii I Corpore w dniach:
• 28.03.2020- dzień otwarty w Częstochowie- konsultacje telefoniczne dla dzieci 
• 04.04.2020- dzień otwarty we wszystkich Filiach – konsultacje telefoniczne dla dzieci 
• 09.04.2020- konsultacje we wszystkich Filiach- konsultacje telefoniczne dla dzieci
• 11.07.2020- konsultacje we wszystkich Filiach 
• 05.09.2020- konsultacje dla dzieci w wieku 0-6 miesięcy urodzonych w czasie lockdown’u- Katowice 
• 12.09.2020 nieodpłatne konsultacje w Częstochowie 
• 03.10.2021- dzień bezpłatnych konsultacji w Katowicach 
 
W tych dniach dzieci mogły skorzystać z bezpłatnych konsultacji medycznych i spotkać się z neurologiem. Do dyspozycji dzieci i 
ich rodziców byli także terapeuci na co dzień pracujący w Centrum In Corpore - psycholog, fizjoterapeuta,oraz 
neurologopeda/logopeda, protetyk słuchu. 
-W ramach działalności charytatywnej Fundacja In Corpore na wniosek rodziców pokrywa koszty wybranych konsultacji 
specjalistycznych dla dzieci wymagających wsparcia.
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4. Organizacja imprez okolicznościowych
Fundacja In Corpore w 2020 roku zorganizowała w placówkach In Corpore imprezy okolicznościowe m.in. z okazji walentynek, 
mikołajek, zajączka. Imprezy prowadzone dwujęzycznie z lektorem języka migowego.

5. Kursy doszkalające kadrę Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore 
Fundacja pokryła częściowo lub w całości szkolenia dla pracowników Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore, były to szkolenia 
z zakresu:
• Terapii czaszkowo-krzyżowej
• Rozwoju seksualnego dziecka
• Praca z dzieckiem z nadwrażliwością na dotyk w strefie oralnej 
• Integracji odruchów wg. Programu Sally Goddard 
• Podniesienia jakości życia podczas przyjmowania pokarmów u dzieci z niepełnosprawnością i dysfagią
• Awersji pokarmowych u dzieci na przykładzie choroby refluksowej
• Diagnostyki i terapii układu taktylnego u dzieci autystycznych
• Pracy z niemowlakiem u logopedy
• Komunikacji alternatywnej i wspomagającej
• Pielęgnacji Jamy ustnej

6. Audycje radiowe i telewizyjne zwiększające świadomość rodziców 

• 22 Marca 2020 „Jak radzić sobie z dziećmi w kwarantannie” w programie: „Dbamy o mamy”, Radio eM
• 6 kwietnia 2020 „Jak rozmawiać z dziećmi o pandemii i jak im pomóc?” w Bilans Zdrowia, TVP3 Katowice
• 10 maja 2020 „Jak radzić sobie ze stresem pandemicznym?” w programie: „Dbamy o mamy”, RadioeM
• 28 października 2020 „Bajkoterapia” w „Dzikie budziki”TVP3 Katowice
• Cykl wystąpień w programie „ Bilans Zdrowia” w którym wystąpili:
o dr Iwona Sosnowska-Wieczorek
o dr Jarosław Wieczorek
o dr Katarzyna Wojaczyńska-Stanek
o mgr Nina Myalska
o mgr Julita Charchut-Błońska 

7. Cykl filmów terapeutycznych
Fundacja In Corpore w okresie lockdown’u wraz z terapeutami Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore stworzyła cykle zajęć 
terapeutycznych publikowanych na Facebooku:

• Poranek z fizjoterapią
• Ekspert radzi
• Zabawy stolikowe
• Ćwiczenia dla mam
• Telefon zaufania
• Kącik kulinarny
• Zoom na maluszka
• Bajki terapeutyczne
• Ćwiczenia dla kobiet w ciąży ciężarnych i kobiet w połogu

8. Odpłatne kursy i szkolenia 

Fundacja In Corpore wprowadza oraz upowszechnia nowoczesne metody diagnostyczne i rehabilitacyjne poprzez 
organizowanie kursów i szkoleń realizowanych przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli  Fundacji In Corpore. W 
2020 roku zorganizowano 44 kursy stacjonarne w których uczestniczyło 1058 osób oraz 62 kursy on-line w których 
uczestniczyło 1173 osoby.

9. Wspieranie holistycznego podejścia do diagnostyki i terapii w Centrum Diagnostyki i Terapii w Katowicach, Częstochowie i 
Dąbrowie Górniczej. 
Fundacja In Corpore  na co dzień wspiera integrację różnych środowisk  oraz czuwa nad zapewnieniem holistycznego podejścia 
do diagnostyki i terapii w Centrach Diagnostyki i Terapii w Katowicach, Częstochowie i Dąbrowie Górniczej.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

8040

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Organizacja dni bezpłatnych konsultacji 
specjalistycznych:
- Z okazji Międzynarodowego Dnia Wcześniaka 
w 2020 roku Fundacja In Corpore wraz z 
Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore 
zorganizowała bezpłatne wielospecjalistyczne 
konsultacje medyczne i terapeutyczne dla 
przedwcześnie urodzonych dzieci oraz ich 
rodziców. Dzieci mogły skorzystać z bezpłatnych 
konsultacji medycznych i spotkać się z 
neurologiem. Do dyspozycji dzieci i ich rodziców 
byli także terapeuci na co dzień pracujący w 
Centrum In Corpore - psycholog, fizjoterapeuta, 
oraz neurologopeda/logopeda.
- Z okazji dni otwartych we wszystkich filiach 
Centrum Diagnostyki i Terapii I Corpore w 
dniach:
• 28.03.2020- dzień otwarty w Częstochowie- 
konsultacje telefoniczne dla dzieci 
• 04.04.2020- dzień otwarty we wszystkich 
Filiach – konsultacje telefoniczne dla dzieci 
• 09.04.2020- konsultacje we wszystkich Filiach- 
konsultacje telefoniczne dla dzieci
• 11.07.2020- konsultacje we wszystkich Filiach 
• 05.09.2020- konsultacje dla dzieci w wieku 0-6 
miesięcy urodzonych w czasie lockdown’u- 
Katowice 
• 12.09.2020 nieodpłatne konsultacje w 
Częstochowie 
• 03.10.2021- dzień bezpłatnych konsultacji w 
Katowicach 
 
W tych dniach dzieci mogły skorzystać z 
bezpłatnych konsultacji medycznych i spotkać 
się z neurologiem. Do dyspozycji dzieci i ich 
rodziców byli także terapeuci na co dzień 
pracujący w Centrum In Corpore - psycholog

86.90.E 0,00 zł

2 ochrona i promocja zdrowia

Organizacja bezpłatnych wykładów
Audycje radiowe i telewizyjne zwiększające 
świadomość rodziców 

• 22 Marca 2020 „Jak radzić sobie z dziećmi w 
kwarantannie” w programie: „Dbamy o mamy”, 
Radio eM
• 6 kwietnia 2020 „Jak rozmawiać z dziećmi o 
pandemii i jak im pomóc?” w Bilans Zdrowia, 
TVP3 Katowice
• 10 maja 2020 „Jak radzić sobie ze stresem 
pandemicznym?” w programie: „Dbamy o 
mamy”, RadioeM
• 28 października 2020 „Bajkoterapia” w „Dzikie 
budziki”TVP3 Katowice
• Cykl wystąpień w programie „ Bilans Zdrowia”
Cykl filmów terapeutycznych
Fundacja In Corpore w okresie lockdown’u wraz 
z terapeutami Centrum Diagnostyki i Terapii In 
Corpore stworzyła cykle zajęć terapeutycznych 
publikowanych na Facebooku:

85.60.Z 0,00 zł
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Fundacja In Corpore wprowadza oraz 
upowszechnia nowoczesne metody 
diagnostyczne i rehabilitacyjne poprzez 
organizowanie kursów i szkoleń 
realizowanych przez Niepubliczną Placówkę 
Doskonalenia Nauczycieli  Fundacji In 
Corpore. W 2020 roku zorganizowano 44 
kursy stacjonarne w których uczestniczyło 
1058 osób oraz 62 kursy on-line w których 
uczestniczyło 1173 osoby.Fundacja pokryła 
częściowo lub w całości szkolenia dla 
pracowników Centrum Diagnostyki i Terapii 
In Corpore, były to szkolenia z zakresu:
• Terapii czaszkowo-krzyżowej
• Rozwoju seksualnego dziecka
• Praca z dzieckiem z nadwrażliwością na 
dotyk w strefie oralnej 
• Integracji odruchów wg. Programu Sally 
Goddard 
• Podniesienia jakości życia podczas 
przyjmowania pokarmów u dzieci z 
niepełnosprawnością i dysfagią
• Awersji pokarmowych u dzieci na 
przykładzie choroby refluksowej
• Diagnostyki i terapii układu taktylnego u 
dzieci autystycznych
• Pracy z niemowlakiem u logopedy
• Komunikacji alternatywnej i 
wspomagającej
• Pielęgnacji Jamy ustnej

85.60.Z 0,00 zł

3
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek dzieci 
i młodzieży

Organizacja imprez okolicznościowych
Fundacja In Corpore w 2020 roku zorganizowała 
w placówkach In Corpore imprezy 
okolicznościowe m.in. z okazji walentynek, 
mikołajek, zajączka. Imprezy prowadzone 
dwujęzycznie z lektorem języka 
migowego.Wspieranie holistycznego podejścia 
do diagnostyki i terapii w Centrum Diagnostyki i 
Terapii w Katowicach, Częstochowie i Dąbrowie 
Górniczej. 
Fundacja In Corpore  na co dzień wspiera 
integrację różnych środowisk  oraz czuwa nad 
zapewnieniem holistycznego podejścia do 
diagnostyki i terapii w Centrach Diagnostyki i 
Terapii w Katowicach, Częstochowie i Dąbrowie 
Górniczej.

86.90.E 0,00 zł
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0,00 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 1 164 751,50 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 12 100,00 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 1 145 474,94 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 7 176,56 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 12 100,00 zł

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

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
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2.4. Z innych źródeł 1 152 651,50 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 -319 379,13 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 292 468,05 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1 232 957,13 zł 0,00 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

331 479,13 zł 0,00 zł

853 006,89 zł 0,00 zł

0,00 zł

1 694,30 zł

46 776,81 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

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

w 
tym:

0,00 zł

12 100,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

1 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

1,00 etatów

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

2. Członkowie

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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2.1. Organizacja posiada członków

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

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 278 379,07 zł

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

278 379,07 zł

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

0,00 zł

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

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
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

3 890,36 zł

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

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

0 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

46 684,28 zł

46 684,28 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 231 694,79 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 278 379,07 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0,00 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

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 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 (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

3 890,36 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 lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

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

organizacji

Patrycja Gołębiowska - pracownik 
Fundacji,

Grażyna Koczy - pracownik 
"SEBASTJAN Doradztwo Podatkowe"

Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-10-12

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-10-12 14


