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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-10-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Ulica ŁOMIAŃSKA Nr domu 5 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 01-685 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 224869699

Nr faksu 228333100 E-mail fundacja@dzieciom.pl Strona www www.dzieciom.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2001-08-29

2004-04-01

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01490279500000 6. Numer KRS 0000037904

1. Głównym celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy 
dzieciom i ich rodzinom w ramach działalności pożytku publicznego. 
Zadaniami priorytetowymi jest realizacja tych celów statutowych, które 
mają wpływ na poziom kultury, edukacji, zdrowia społeczeństwa, 
powszechność zatrudnienia i obronność kraju.
2. Celami Fundacji wynikającymi z działalności pożytku publicznego są:
1) pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężanie 

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

Stanisław Kowalski Prezes Zarządu TAK

Luiza Kowalska Wiceprezes 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

Janusz Dobrowolski Przewodniczący Rady TAK

Irena Piłatowska-Mądry Członek Rady TAK

FUNDACJA DZIECIOM "ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, 
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;
2) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 
zagrożonych wyklucze-niem społecznym; 
3) działalność charytatywna; 
4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej; 
5) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 
regionalnego; 
6) ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej; 
7) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 
8) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 
9) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 
10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;  
11) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości; 
12) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i 
innowacyjności oraz rozpowszech-nianie i wdrażanie nowych rozwiązań 
technicznych w praktyce gospodarczej; 
13) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
14) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; 
15) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i 
młodzieży; 
16) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 
18) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 
19) turystyka i krajoznawstwo; 
20) porządek i bezpieczeństwo publiczne; 
21) obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej; 
22) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 
23) ratownictwo i ochrona ludności; 
24) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i 
wojen w kraju i za granicą; 
25) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów; 
26) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami; 
27) promocja i organizacja wolontariatu; 
28) pomoc Polonii i Polakom za granicą; 
29) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 
30) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 
31) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka; 
32) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 
33) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
34) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie 
świadomości prawnej społeczeństwa;
35) działalność na rzecz integracji cudzoziemców;
36) udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
37) rewitalizacja.
3. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych 
osób prawnych i osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami 
Fundacji.
4. Fundacja realizuje cele statutowe ogólne oraz szczegółowe. Celami 
ogólnymi są wszystkie zadania
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10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Realizacja celów Fundacji następuje w szczególności poprzez 
organizowanie lub finansowanie następujących przedsięwzięć:
1) naukowych, poprzez organizowanie akcji zmierzających do promowania 
rozwoju wiedzy, a także poprzez przekazywanie darowizn dla ośrodków 
naukowych, programów badawczych i funduszy stypendialnych;
2) oświatowych, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na 
upowszechnianie wykształcenia i kultury w społeczeństwie, 
przygotowujących je do życia w warunkach wspólnoty europejskiej, jak 
również poprzez organizowanie różnych form kształcenia oraz krajowych i 
międzynarodowych warsztatów, szkoleń, spotkań i konferencji;
3) kulturalnych poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na rozwój 
dziedzictwa kulturowego, czyli darowizn na prace konserwatorskie, dla 
muzeów, bibliotek, wystaw, galerii oraz na stypendia artystyczne lub 
poprzez organizowanie, wspieranie lub finansowanie różnego rodzaju 
imprez kulturalnych;
4) dobroczynności poprzez przekazywanie środków przeznaczonych dla 
osób i instytucji zajmujących się wspieraniem osób będących w 
niedostatku i potrzebujących pomocy;
5) ochrony zdrowia poprzez prowadzenie działalności leczniczej oraz 
przekazywanie środków przeznaczonych dla ośrodków zdrowia, szpitali, 
zakładów rehabilitacyjnych, hospicjów, umożliwiających korzystanie z 
opieki lekarskiej oraz zakupu lekarstw;
6) pomocy społecznej poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na 
zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz 
umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności 
człowieka, doprowadzanie do życiowego usamodzielniania osób i rodzin 
na poziomie standardów europejskich;
7) rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych poprzez 
przekazywanie środków przeznaczonych na zatrudnienie i rehabilitację 
osób niepełnosprawnych oraz poprzez organizowanie turnusów i zajęć 
rehabilitacyjnych;
8) w zakresie ochrony środowiska, poprzez przekazywanie środków 
przeznaczonych na cele wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku 
prawo ochrony środowiska, jak również organizowanie akcji lub imprez na 
rzecz realizacji powyższych celów;
9) kultu religijnego poprzez przekazywanie środków dla kościołów, 
związków religijnych i kościelnych osób prawnych;
10) w zakresie kultury fizycznej i sportu, poprzez przekazywanie środków 
przeznaczonych na podnoszenie i nabywanie sprawności fizycznej, czyli 
darowizn dla klubów sportowych, stypendiów sportowych, oraz 
wspomaganie zawodów sportowych, w tym zawodów osób 
niepełnosprawnych, jak również organizowanie lub finansowanie różnego 
rodzaju imprez sportowych, kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży;
11) w zakresie pozyskiwania darowizn finansowych i niefinansowych, w 
tym darowizn z poleceniem, o których mowa w art. 893 kodeksu 
cywilnego, z przeznaczeniem ich na realizację zadań Fundacji z zakresu 
pomocy społecznej rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz z 
zakresu wyrównywania szans tych rodzin i osób, działalności 
charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia, a także działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Działalność statutowa Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” polega na organizowaniu bezpośredniej pomocy dzieciom chorym i 
niepełnosprawnym poprzez kompleksową obsługę subkont dla 36 790 podopiecznych Fundacji  (stan na 31 grudnia 2019 roku), 
z których rodzicami lub opiekunami zostały podpisane Porozumienia. Na subkontach gromadzone są środki finansowe z 
przeznaczeniem na kosztowne operacje, długoterminowe leczenie i rehabilitację, zakup lekarstw i sprzętu rehabilitacyjnego. 
Fundacja nie pobiera prowizji ani od darczyńców, ani od opiekunów podopiecznych. 100%  środków zgromadzonych na 
subkontach podopiecznych jest przeznaczanych na ochronę ich życia i zdrowia oraz zaspokajanie ich potrzeb bytowych. 
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Fundusze te są wykorzystywane przez podopiecznych po przedstawieniu stosownych dokumentów księgowych (faktura, 
rachunek).
W 2019 roku Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” poniosła wydatki związane z zakupem oraz refundacją kosztów leczenia i 
rehabilitacji oraz poprawy bytu materialnego  dla  36 790 osób podopiecznych (stan na 31.12.2019 roku) na łączną kwotę  183 
184 518,58  PLN, z czego kwota 137 346 447,05  PLN została sfinansowana ze środków pochodzących  z  wpłat 1% podatku OPP 
2010–2019,  kwota 43 322 687,69  PLN – z darowizn celowych oraz kwota 2 515 383,84  PLN – z darowizn pochodzących ze 
zbiórek publicznych.
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” w 2019  roku zapewniała swoim podopiecznym rehabilitację w trzech nowoczesnych i 
kompleksowo wyposażonych Ośrodkach Rehabilitacji: Ośrodku Rehabilitacji AMICUS przy ul. Słowackiego 12 w Warszawie, 
Ośrodku Rehabilitacji BIOMICUS przy ul. Pańskiej 96 lok. 201 w Warszawie, Ośrodku Rehabilitacji CEMICUS przy ul. Grzybowskiej 
4 lok. 9A w Warszawie, oraz zakwaterowanie podczas turnusów rehabilitacyjnych      w fundacyjnych Hostelach: przy ul. Pańskiej 
96 lok. 36 w Warszawie, przy ul. Klaudyny 6 lok. 119 w Warszawie, przy ul. Żelaznej 41 lok. 12 w Warszawie oraz przy ul. 
Grzybowskiej  4/210 i 211  w Warszawie.  Koszty realizacji  zadań pożytku publicznego, w ramach prowadzonej działalności  
statutowej nieodpłatnej tj. rehabilitacji w Ośrodkach Rehabilitacji AMICUS, BIOMICUS, CEMICUS, prowadzenia  pięciu  hosteli w 
2019 roku wyniosły 4 918 776,87 PLN.

Fundacja w 2019 roku realizowała projekty sfinansowane w całości z własnych środków statutowych.  Łączna wartość 
zaangażowanych  środków  wyniosła w 2019 roku  351 680,44  PLN.
• Dzień Matki – 26 594,93  PLN -  Uroczyste spotkanie z okazji Dnia Matki w Teatrze Syrena, dla matek podopiecznych, 
wzbogacone spektaklem teatralnym „SPAGHETTI POLONEZE”. Uroczystość miała  na celu sprawienie radości kobietom na co 
dzień  w pełni oddanym opiece nad chorymi dziećmi. Mamy podopiecznych Fundacji, które oprócz troskliwej opieki nad swoimi 
dziećmi, znajdują  jeszcze czas na działalność prospołeczną, zostały wyróżnione podczas trwania uroczystości.
• Klub Myszki Norki – 248 536,55 PLN to działania integrujące dzieci niepełnosprawne i zdrowe, wyrównujące szanse w dostępie 
do kultury, edukacji i sportu, przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu dzieci z niepełnosprawnością. Działania szerzące 
postawy akceptacji  i otwartości wobec osób niepełnosprawnych od najmłodszych lat. Klub organizuje bezpłatne zajęcia oraz 
imprezy dla dzieci w wielu miastach całej Polski.  
• Zabawy mikołajkowe dla podopiecznych – 24 895,25 PLN sfinansowane z własnych środków statutowych. Imprezy kulturalne 
przygotowane dla dzieci niepełnosprawnych w różnych miastach w Polsce, mające na celu rozwijanie form integracji społecznej 
osób niepełnosprawnych  i wspieranie ich rozwoju.
• Pozostałe projekty – 51 653,71 PLN wkład własny Fundacji

W 2019 roku Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” realizowała projekty dofinansowywane ze środków publicznych (łączna 
wartość dofinansowań na 2019 rok to 642 047,18 PLN, łączna wartość wkładu własnego Fundacji w 2019 roku to 70 156,28 
PLN): 
•  Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych placówkach pod nazwą „Gabinet bezpłatnej rehabilitacji”
Projekt realizowany w dwóch etapach: w terminie 01.04.2018–31.03.2019 r. oraz 01.04.2019–31.03.2020
184 594,59  PLN dofinansowanie z PFRON dotacja otrzymana w 2018 roku, wykorzystana w I kwartale roku 2019,
31 327,28  PLN  wkład własny Fundacja 2019 r,
574 536  PLN  dofinansowanie z PFRON otrzymane w 2019r,
141 770,50  PLN  dofinansowanie z PFRON otrzymane w 2019r , pozostające do wykorzystania w I kwartale roku 2020.
Działania zapewniające podopiecznym kompleksową opiekę i wielokierunkową rehabilitację w fundacyjnych ośrodkach 
rehabilitacyjnych:  Amicus, Biomicus, Cemicus. Zwiększanie samodzielności, wspieranie rozwoju,  poprawa stanu zdrowia, 
sprawności, kondycji i funkcjonowania dzieci, młodzieży niepełnosprawnej i niepełnosprawnych dorosłych.
•  Impreza mikołajkowa „Mikołaju, nie zapomnij o nas”, przygotowana dla dzieci niepełnosprawnych
Projekt realizowany w terminie: 01.10.2019–31.12.2019 r.
39 891,00 PLN dofinansowanie z PFRON 2019 r.
12 019,00  PLN wkład własny Fundacji 2019 r.
Impreza kulturalna przygotowana dla dzieci niepełnosprawnych z okazji mikołajek, w celu rozwijania form integracji społecznej 
osób niepełnosprawnych i wspierająca ich rozwój.
•    Integracja dzieci niepełnosprawnych i dzieci zdrowych poprzez sport w projekcie „Integracyjne Szkółki Sportowe Klubu 
Myszki Norki”
 Projekt realizowany w dwóch etapach  01.07.2017–31.03.2019 r. dla 102 uczestników z orzeczeniami o 
niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności oraz 01.08.2019 r -31.03.2020 r. dla 80 uczestników z orzeczeniami o 
niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności
19 286,00  PLN dofinansowanie z PFRON dotacja otrzymana w 2018 roku do wykorzystania w roku 2019,
 35 536,00  PLN dofinansowanie z PFRON otrzymane w 2019 r. 
14 854,12 PLN  dofinansowanie z PFRON pozostające do rozliczenia na 2020 r.
13 810,00 PLN wkład własny Fundacji 2019 r.
Organizowanie i prowadzenie grupowych, integracyjnych treningów sportowych pod opieką doświadczonych instruktorów. 
Zajęcia realizowane są  w sposób ciągły i cykliczny tj:
- szkółki piłkarskie w Warszawie, we Wrocławiu, w Poznaniu,
- szkółki siatkarskie w Warszawie, we Wrocławiu,
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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)

brak

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

36790

23

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

- szkółki koszykarskie w Mińsku Mazowieckim, w Węgrowie.
Treningi te zapewniają dzieciom niepełnosprawnym rehabilitację, zarówno ruchową, jak 
i społeczną oraz integrację z rówieśnikami. Dzięki nim dzieci niepełnosprawne, rozwinęły umiejętności komunikowania się z 
otoczeniem i funkcjonowania w różnych rolach społecznych.
• „Twórcze Warsztaty Klubu Myszki Norki –rozwijające zajęcia artystyczne dla dzieci niepełnosprawnych”
Projekt realizowany w terminie 01.02.2018–31.03.2019 r. dla 210 uczestników z orzeczeniami o niepełnosprawności/stopniu 
niepełnosprawności.
42 946,03  PLN dofinansowanie z PFRON dotacja otrzymana w 2018 roku, wykorzystana w roku 2019
13 000,00  PLN  wkład własny Fundacja 2019 r
Zajęcia mające na celu  zwiększenie samodzielności i aktywizacja społeczna poprzez przeprowadzenie bezpłatnych warsztatów 
twórczych dla 210 uczestników z niepełnosprawnością w 7 województwach. Wykorzystanie ogólnorozwojowych funkcji sztuki 
pozwala na rozwinięcie osobistych i społecznych umiejętności uczestników i prowadzi do lepszego funkcjonowania w 
zróżnicowanych środowiskach i różnych rolach społecznych.

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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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 działalność charytatywnej

Działalność statutowa Fundacji Dzieciom 
„Zdążyć z Pomocą” polega na organizowaniu 
bezpośredniej pomocy dzieciom chorym i 
niepełnosprawnym poprzez kompleksową 
obsługę subkont dla 36 790 podopiecznych 
Fundacji  (stan na 31 grudnia 2019 roku), z 
których rodzicami lub opiekunami zostały 
podpisane Porozumienia. Na subkontach 
gromadzone są środki finansowe z 
przeznaczeniem na kosztowne operacje, 
długoterminowe leczenie i rehabilitację, zakup 
lekarstw i sprzętu rehabilitacyjnego. 
Fundacja nie pobiera prowizji ani od 
darczyńców, ani od opiekunów podopiecznych. 
100%  środków zgromadzonych na subkontach 
podopiecznych jest przeznaczanych na ochronę 
ich życia i zdrowia oraz zaspokajanie ich potrzeb 
bytowych. Fundusze te są wykorzystywane przez 
podopiecznych po przedstawieniu stosownych 
dokumentów księgowych (faktura, rachunek).
W 2019 roku Fundacja Dzieciom „Zdążyć z 
Pomocą” poniosła wydatki związane z zakupem 
oraz refundacją kosztów leczenia i rehabilitacji 
oraz poprawy bytu materialnego  dla  36 790 
osób podopiecznych (stan na 31.12.2019 roku) 
na łączną kwotę  183 184 518,58  PLN, z czego 
kwota 137 346 447,05  PLN została 
sfinansowana ze środków pochodzących  z  
wpłat 1% podatku OPP 2010–2019.

94.99.Z 137 346 447,05 zł

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” w 2019  
roku zapewniała swoim podopiecznym 
rehabilitację w trzech nowoczesnych i 
kompleksowo wyposażonych Ośrodkach 
Rehabilitacji: Ośrodku Rehabilitacji AMICUS przy 
ul. Słowackiego 12 w Warszawie, Ośrodku 
Rehabilitacji BIOMICUS przy ul. Pańskiej 96 lok. 
201 w Warszawie, Ośrodku Rehabilitacji 
CEMICUS przy ul. Grzybowskiej 4 lok. 9A w 
Warszawie, oraz zakwaterowanie podczas 
turnusów rehabilitacyjnych      w fundacyjnych 
Hostelach: przy ul. Pańskiej 96 lok. 36 w 
Warszawie, przy ul. Klaudyny 6 lok. 119 w 
Warszawie, przy ul. Żelaznej 41 lok. 12 w 
Warszawie oraz przy ul. Grzybowskiej  4/210 i 
211  w Warszawie.

86.90.A 3 271 984,62 zł
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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 zysków i strat) 254 576 480,13 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 243 240 805,70 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 441 008,69 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 268 889,26 zł

d) przychody finansowe 10 623 012,20 zł

e) pozostałe przychody 2 764,28 zł

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

W ramach odpłatnej działalności pożytku 
publicznego Fundacja prowadziła 
rehabilitację w Ośrodkach Amicus, Biomicus 
i Cemicus. W ośrodkach prowadzone są: 
trening Biofeedback, terapia 
neurologopedyczna, terapia logopedyczna z 
wykorzystaniem programów 
multimedialnych, trening słuchowy 
Johansena, K-taping logopedyczny, terapia 
psychologiczna, terapia czaszkowo-
krzyżowa, terapia ruchowa (metodą NDT 
Bobath, PNF, FITS, w kombinezonach 
SpiderSuit), terapia manualna, 
trójpłaszczyznowa terapia stóp, Kinesiology 
Taping, terapia ręki, grafomotoryka oraz 
integracja sensoryczna.

86.90.A 0,00 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

1 47.61.Z

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
sprzedaje za pośrednictwem strony internetowej www.bremo.pl swoje wydawnictwa
(kalendarze, książki), obrazy artystów malarzy zaprzyjaźnionych z Fundacją oraz inne dary
przekazane przez darczyńców i sponsorów. Fundacja świadczy również usługi reklamowe
w ramach zawartych umów sponsoringowych. Działalność gospodarcza Fundacji jest środkiem 
do realizacji celów statutowych Fundacji, dochody z działalności gospodarczej w całości 
przekazywane są na realizację celów statutowych.
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186 301 025,07 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 740 165,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 56 468 504,89 zł

2.4. Z innych źródeł 11 066 785,17 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 300 044 525,38 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 146 864 796,27 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

1 Refundacje kosztów leczenia, rehabilitacji, operacji, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i innych 
zgodnie z Porozumieniem zawartym z podopiecznymi.

137 346 447,05 zł

2 Koszty eksploatacji, utrzymania Ośrodków AMICUS, BIOMICUS, CEMICUS oraz lokali 
zakwaterowań.

3 271 984,62 zł

3 Koszty organizacji pomocy w ramach Centrum Charytatywnego Koniczynka 3 023 499,48 zł

4 Wsparcie innych organizacji OPP 3 221 984,12 zł

1 Pomoc i ochrona zdrowia Zuzanny Ewy Machety 285 755,51 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

740 165,00 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

w 
tym:

0,00 zł

18 583 180,65 zł

34 511 621,18 zł

2 993 357,30 zł

111 456,50 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)

268 889,26 złg) z działalności gospodarczej
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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 39 563 080,08 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 198 082,37 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 207 939 357,44 zł 146 864 796,27 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

203 677 725,62 zł 146 778 064,46 zł

441 008,69 zł 0,00 zł

70 806,89 zł

87 677,57 zł

3 655 659,17 zł

6 479,50 zł 0,00 zł

2 Pomoc i ochrona zdrowia Mai Wiktorii Klucznik 285 740,17 zł

3 Pomoc i ochrona zdrowia Kamila Nowosielskiego 212 713,07 zł

4 Pomoc i ochrona zdrowia Anny Czerkies 181 123,24 zł

5 Pomoc i ochrona zdrowia Patryka Tomy 156 500,19 zł

6 Pomoc i ochrona zdrowia Soni Nawara 133 763,82 zł

86 731,81 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 791 505,13 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 198 082,37 zł

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

57 374 026,74 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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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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)

72 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)

59,38 etatów

148 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

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)

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

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 4 992 502,26 zł

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

4 992 502,26 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)

6 058,75 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)  

6 692,24 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)  

1 739,26 zł

1 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)

1 osób

w 
tym:

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

1 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

1 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

4 069 005,90 zł

3 871 391,77 zł

- nagrody

- premie

71 737,09 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 125 877,04 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 923 496,36 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 55 604,41 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 4 936 897,85 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

11 850,00 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)

Zgodnie z wytycznymi w pkt VI. 11 wykazano 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 - 32.226,75 zł (w tym: 
wynagrodzenie zasadnicze, ekwiwalent za urlop 
wypoczynkowy, odprawa i odszkodowanie).

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

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

15 061,60 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

32 226,75 zł

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

1 Impreza mikołajkowa 
„Mikołaju, nie zapomnij o 
nas”, przygotowana dla 
dzieci niepełnosprawnych

Impreza kulturalna 
przygotowana dla dzieci 
niepełnosprawnych z okazji 
mikołajek, w celu rozwijania 
form integracji społecznej osób 
niepełnosprawnych i 
wspierająca ich rozwój.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

39 891,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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) 

X. Informacje uzupełniające

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

2 „Gabinet bezpłatnej 
rehabilitacji”

Działania zapewniające 
podopiecznym kompleksową 
opiekę i wielokierunkową 
rehabilitację w fundacyjnych 
ośrodkach rehabilitacyjnych: 
Amicus, Biomicus, Cemicus. 
Zwiększanie samodzielności, 
wspieranie rozwoju, poprawa 
stanu zdrowia, sprawności, 
kondycji i funkcjonowania 
dzieci, młodzieży 
niepełnosprawnej i 
niepełnosprawnych dorosłych.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

716 306,50 zł

3 „Integracyjne Szkółki 
Sportowe Klubu Myszki 
Norki”

Organizowanie i prowadzenie 
grupowych, integracyjnych 
treningów sportowych pod 
opieką doświadczonych 
instruktorów. Zajęcia 
realizowane są w sposób ciągły i 
cykliczny tj: - szkółki piłkarskie w 
Warszawie, we Wrocławiu, w 
Poznaniu, - szkółki siatkarskie w 
Warszawie, we Wrocławiu, - 
szkółki koszykarskie w Mińsku 
Mazowieckim, w Węgrowie. 
Treningi te zapewniają dzieciom 
niepełnosprawnym 
rehabilitację, zarówno ruchową, 
jak i społeczną oraz integrację z 
rówieśnikami.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

50 390,12 zł

4 „Twórcze Warsztaty Klubu 
Myszki Norki”

Zajęcia mające na celu 
zwiększenie samodzielności i 
aktywizacja społeczna poprzez 
przeprowadzenie bezpłatnych 
warsztatów twórczych dla 210 
uczestników z 
niepełnosprawnością w 7 
województwach. Wykorzystanie 
ogólnorozwojowych funkcji 
sztuki pozwala na rozwinięcie 
osobistych i społecznych 
umiejętności uczestników i 
prowadzi do lepszego 
funkcjonowania w 
zróżnicowanych środowiskach i 
różnych rolach społecznych.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

42 946,03 zł
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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

Stanisław Kowalski
Luiza Kowalska Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Serwis Rehabilitacyjny Sp. z 
o.o.

146063059          
 

ul. Łomiańska 5
01-685 Warszawa

100,00 100,00

2 Lux Maior  Sedeka Sp. z o.o. 141677667          
 

ul. Grzybowska 4 lok. 212
00-131 Warszawa

50,00 50,00

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie 1

2020-10-14

Druk: NIW-CRSO 14


