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Data zamieszczenia sprawozdania 2022-09-20

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 606200133

Nr faksu E-mail g.grudowska@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

Cele Statutowe Fundacji
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.

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

Małgorzata Altewęgier Prezes Zarządu TAK

Monika Łopat Wiceprezes Zarządu TAK

Joanna Ławecka 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

Aleksandra Magdalena 
Piotrowska

Przewodnicząca Rady TAK

Alicja Maria Grembowicz Członek 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)

2. Celami Fundacji wynikającymi z działalności pożytku publicznego są:
1) pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężanie 
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 wykluczeniem 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 rozpowszechnianie 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 o
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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 rodzajów 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 zakup lekarstw;
6) pomocy społecznej, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych 
na zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz 
umożliwiania im bytowania w warunkach odpowiadających godności 
człowieka, doprowadzania do życiowego usamodzielniania osób i rodzin 
na poziomie standardów europejskich;
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 
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 
darowizny dla klubów sportowych, stypendia sportowe, 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 którym 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

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” jest organizacją pożytku publicznego. Działa od 1998 roku. Otacza opieką chore i 
niepełnosprawne dzieci z całej Polski. Pozyskuje fundusze na ich leczenie, rehabilitację, zakup lekarstw, sprzętu medycznego, 
pomocy edukacyjnych i inne specjalne potrzeby. 
Fundacja ma ponad 40 000 podopiecznych z całego kraju  – są to dzieci z porażeniem mózgowym, wadami serca, autyzmem, 
zespołem Downa, dystrofią mięśniową, epilepsją, chorobami nowotworowymi. Każdy Podopieczny ma swoje indywidualne 
subkonto na które może pozyskiwać wpłaty od darczyńców i podatników w okresie rozliczenia podatków. Z tych środków 

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-09-20 3



Podopieczni refundują operacje, długoterminowe leczenie, rehabilitację, zakup lekarstw lub sprzętu rehabilitacyjnego. 
Fundacja nie pobiera prowizji, ani żadnych opłat za prowadzenie subkont. 100%  środków zgromadzonych na subkontach 
podopiecznych jest przeznaczana na ochronę ich życia i zdrowia oraz zaspokajanie potrzeb bytowych. 
Prowadzi trzy ośrodki rehabilitacyjne w Warszawie: AMICUS, BIOMICUS i CEMICUS. Zapewnia zakwaterowanie dzieciom i ich 
rodzicom we własnych pięciu hostelach pielęgnacyjno-opiekuńczych podczas turnusów. 
Ośrodki rehabilitacyjne Fundacji tworzą wszechstronną ofertę dla osób z niepełnosprawnością i problemami zdrowotnymi. 
Podopieczni mogą korzystać z: rehabilitacji ruchowej, terapii kręgosłupa, ćwiczeń w kombinezonach Adeli, Atlant, Spider Suit i 
TheraTogs, treningu słuchowego Johansena, platformy Galileo, terapii NDT Bobath, integracji sensorycznej, treningów EEG 
Biofeedback, terapii psychologicznej i logopedycznej, masażu leczniczego, arteterapii, zajęć w sali doświadczania świata. 
Podopieczni z zaburzeniami narządu ruchu mogą korzystać z terapii na innowacyjnym trenażerze chodu i bieżniach. 

W ramach Fundacji działa Klub Myszki Norki, który organizuje integracyjne zajęcia edukacyjne, artystyczne i sportowe dla dzieci 
z niepełnosprawnością  i pełnosprawnych. 

W 2021 roku Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” realizowała następujące projekty: 
• „Gabinet bezpłatnej rehabilitacji” - prowadzenie rehabilitacji osób z niepełnosprawnością 
Projekt zapewnia Podopiecznym kompleksową opiekę i wielokierunkową rehabilitację dostosowaną do stopnia ich 
niepełnosprawności w Ośrodkach Rehabilitacji Fundacji: Amicus, Biomicus i Cemicus. Dzięki udziałowi w tym projekcie 
Podopieczni poprawiają swój stan zdrowia, sprawność, kondycję. Zyskują większą samodzielność  i swobodę w codziennym 
funkcjonowaniu. 
Projekt jest współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dzięki finansowaniu przez 
PFRON i Fundację Dzieciom udział w projekcie był bezpłatny, dzięki czemu mogły  z niego skorzystać  rodziny, które mają trudną 
sytuację materialną i przez to nie mogą korzystać z terapii w potrzebnym wymiarze. 

• Wsparcie rozwoju, sprawności i samodzielności osób z niepełnosprawnościami poprzez sport w projekcie „Integracyjne 
Szkółki Sportowe Klubu Myszki Norki”
Integracyjne Szkółki Sportowe Klubu Myszki Norki to projekt obejmujący organizację i prowadzenie bezpłatnych treningów 
sportowych dla osób z niepełnosprawnościami. Treningi sportowe realizowane były w 6 województwach: mazowieckim, 
dolnośląskim, małopolskim, podlaskim, warmińsko-mazurskim oraz świętokrzyskim, w tym w 7 miastach: Warszawie, 
Węgrowie, Wrocławiu, Krakowie, Dąbrowie Białostockiej, Olsztynie i w Sandomierzu.

W projekcie zrealizowane zostały treningi sportowe:

- szkółki piłkarskie w Warszawie, we Wrocławiu, w  Krakowie, w Węgrowie,
- szkółki siatkarskie w Warszawie,
- szkółki siatkarskie na siedząco w Warszawie, 
- szkółki taneczne w Sandomierzu, w Węgrowie.

Treningi prowadzone były przez wykwalifikowanych trenerów oraz asystentów trenera, w każdej z dziedzin sportu, co 
umożliwiło uczestnikom rozwój w grupie na jak najwyższym poziomie, a także  skupienie się na ich indywidualnych potrzebach i 
zdolnościach. Takie sportowe zajęcia mają wymiar nie tylko aktywnej rehabilitacji w grupie rówieśniczej, ale także integracyjny. 
Dzieci poznają rówieśników i pozyskują nowych przyjaciół. 
Projekt był współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

• „Szkółki Sportowe Klubu Myszki Norki”
„Szkółki Sportowe Klubu Myszki Norki” to zadanie obejmujące organizację i prowadzenie bezpłatnych treningów sportowych 
dla osób z niepełnosprawnościami. Treningi sportowe realizowane były w na terenie dzielnicy Nowa Huta w Krakowie. 
Aktywności prowadzone na zajęciach uwzględniały wiek, preferencje,  a także rodzaj niepełnosprawności uczestników. 
Dzięki systematycznym treningom sportowym prowadzonym przez doświadczone osoby, możliwa była poprawa kondycji i 
sprawności fizycznej uczestników oraz zwiększenie poziomu aktywności osób z niepełnosprawnością. Grupowe zajęcia 
pozwoliły na osiągnięcie celu, jakim był rozwój społeczny osób uczęszczających na treningi, widoczna poprawa umiejętności 
współpracy w grupach, co znacząco wpłynęło na integrację z rówieśnikami. Przeprowadzone zajęcia przyczyniły się do rozwoju 
zainteresowań osób z niepełnosprawnością (w szczególności w zakresie aktywności fizycznej oraz piłki nożnej). Dzięki 
osiąganym na zajęciach sukcesom możliwe było zwiększenie wiary we własne możliwości i pewności siebie uczestników. 
Wszystkie te czynniki wpłynęły pozytywnie na rozwój samodzielności osób z niepełnosprawnością – zarówno w aspekcie 
fizycznym, jak i w sferze społecznej. 

• Wizyty w szkołach i przedszkolach, organizacja urodzin dla Podopiecznych Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
Myszka Norka to ulubienica wielu dzieci. Pozwala im przełamywać bariery, aktywizuje, ułatwia nawiązywać kontakty, uczy i 
edukuje. Spotkania z Myszką Norką są zawsze dużą atrakcją dla dzieci. 
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• Organizacja bezpłatnych wydarzeń dla Członków Klubu Myszki Norki oraz Podopiecznych Fundacji Dzieciom „Zdążyć z 
Pomocą”, m. in.: 
- seanse w Kinie Wisła. Projekcje filmów i bajek dla dzieci, które są świetną okazją do rozrywki w gronie rodzinnym 
- zabawy na salach zabaw Fikołki. Zabawy z Myszką Norką na placach zabaw pozwalające dzieciom na swobodą aktywność 
wśród rówieśników
- bezpłatne spotkania w Muzeach (m. in. Muzeum Neonów, Stacja Muzeum, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN).  
Zwiedzanie bardzo atrakcyjnych ekspozycji miało wymiar poznawczy i edukacyjny
- wizyta w Parku Rzeźby na Bródnie, wizyta w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Zwiedzanie połączone z 
poznawaniem natury, mające walor edukacyjny i proekologiczny. Uczące uważności i wrażliwości na otaczającą przyrodę. 
• Organizacja konkursów plastycznych dla Podopiecznych Fundacji 
Konkursy plastyczne aktywizują i promują rehabilitację poprzez sztukę. Przypominają o ważnych datach z kalendarza, 
uwrażliwiają, są ważnym elementem terapii ręki. Pozwalają na pobudzanie wyobraźni. Zwycięzcy konkursu otrzymują upominki 
w postaci książek, artykułów papierniczych, gier planszowych i innych. W roku 2021 roku zorganizowaliśmy konkursy z okazji: 
- święta Konstytucji Trzeciego Maja i Święta Flagi 
- światowego Dnia Zespołu Downa 
- Dnia Ojca 
- święta Odzyskania Niepodległości. 
Wszystkie konkursy cieszyły się dużym powodzeniem wśród naszych Podopiecznych. 
• Udział w akcji „Środy z psychiatrią” 
Udział w projekcie Rzecznika Praw Pacjenta. Okres izolacji wywołanej pandemią koronawirusa spowodował problemy natury 
psychicznej, które dotykały osoby dorosłe i dzieci. Mierzenie się z tym problemem wywołało potrzebę zdobywania wiedzy 
dotyczącej zdrowia psychicznego, stąd udział terapeutów Fundacji z Ośrodka Rehabilitacji Amicus, Biomicus i Cemicus, którzy 
pełnili dyżury i udzielali porad dotyczących promocji i profilaktyki zdrowia psychicznego.
• Współpraca w zakresie organizacji uroczystości „Vivat Patria” upamiętniającej Święto Narodowe Trzeciego Maja, Dnia Polonii 
i Polaków za Granicą, Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 
Wydarzenie miało charakter historyczny i patriotyczny. Zorganizowane we współpracy z Fundacją Polonia Union i Muzeum 
Niepodległości w Warszawie. W programie m.in. rys historyczny, a także koncert muzyki klasycznej i patriotycznej w wykonaniu 
muzyków i śpiewaków operowych. Wydarzenie było udostępnione na naszym kanale FB i na stronie internetowej. 
• Organizacja Dnia Matki dla Mam naszych Podopiecznych 
Organizacja Dnia Matki w Fundacji to już tradycja. To wydarzenie miało bardzo uroczystą oprawę,  odbywało się przy 
wypełnionej po brzegi sali teatralnej. Okres pandemii nie pozwolił na organizację imprezy z udziałem gości, jednak to jest tak 
ważne święto, które postanowiliśmy z konieczności uczcić je w formie online. Aktorzy teatru syrena nagrali dla mam 
Podopiecznych życzenia, z zapisane osoby otrzymały kod uprawniający od obejrzenia znakomitego musicalu w wykonaniu 
aktorów Teatru Syrena „Kapitan Żbik i żółty saturator”. 
• Organizacja wystawy Wojtka Przybyszewskiego – Podopiecznego Fundacji, który pomimo autyzmu jest świetnym 
rysownikiem
Wystawa prac Wojtka Przybyszewskiego pokazuje, że pasja pozwala przezwyciężać ograniczenia związane z 
niepełnosprawnością. Wojtek Przybyszewski  to niezwykle uzdolniony i pracowity rysownik, którego prace zostały docenione 
wyróżnieniami i nagrodami, m.in. za komiks o Powstaniu Warszawskim. 
Tego rodzaju wydarzenia aktywizują i pozwalają wyjść do społeczeństwa. Dzięki nim otoczenie również zaczyna dostrzegać, że 
osoby z niepełnosprawnością mają pasję i zamiłowania.  Wystawa prac prezentowana w Ośrodku Rehabilitacji Cemicus dawała 
przykład innym Podopiecznym, że warto przekraczać bariery, a ich bliskim, że należy wspierać ich w realizacji pasji, które 
stanowią doskonałą formę terapii. 
• Impreza mikołajkowa „Mikołaju, nie zapomnij o nas”, przygotowana dla dzieci niepełnosprawnością 
Co roku składamy wniosek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dzięki któremu otrzymujemy 
dofinansowanie umożlwiające organizację imprez mikołajkowych dla Podopiecznych Fundacji. 
Imprezy są przeznaczone dla podopiecznych z różnych województw i stają się okazją do wizyty w teatrze i obejrzenia spektaklu, 
do których na co dzień często mają utrudniony dostęp.  W 2021 roku z powodu pandemii nie odbył się tradycyjny spektakl w 
teatrze, ale dla podopiecznych z 8 województw  miała miejsce kodowana transmisja spektaklu „Pipi pończoszarka” . Do 
podopiecznych biorących udział w mikołajkach zostały przesłane przesyłką kurierską upominki świąteczne, które sprawiły 
dzieciom niezwykłą radość. 
Takie wydarzenie jest dla dzieci miłą odskocznią od codzienności i wprowadzają je w klimat świąt. Ponadto rozwijają 
umiejętności społeczne i wspierają ich rozwój. 

• Organizacja akcji bożonarodzeniowych 
- wolontariusze z ING Bank Śląski zakupili prezenty na Święta Bożego Narodzenia w ramach akcji "Listy do Świętego Mikołaja" 
dla uczestników Integracyjnych Szkółek Sportowych w Warszawie oraz Krakowie (łącznie 29 prezentów o wartości ok 200-300 
zł) 
- pracownicy z firmy Schneider Electric zakupili prezenty dla uczestników Integracyjnych Szkółek Sportowych w Dąbrowie 
Białostockiej oraz Sandomierzu (łącznie 46 prezentów)
Podarunki były dla dzieci wielką atrakcją i przyjemnością.
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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

40323

36

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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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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 nieodpłatna Fundacji 
Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” polega na 
organizowaniu bezpośredniej pomocy dzieciom 
chorym i niepełnosprawnym poprzez 
kompleksową obsługę subkont dla 40 323  
podopiecznych Fundacji (stan na 31 grudnia 
2021 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 
2021 roku Fundacja Dzieciom „Zdążyć z 
Pomocą” poniosła wydatki związane z zakupem 
oraz refundacją kosztów leczenia i rehabilitacji 
oraz poprawy bytu materialnego dla 40 323 sób 
podopiecznych (stan na 31.12.2021 roku) na 
łączną kwotę 190 441 864,73 PLN, z czego kwota 
151 310 121,11 PLN została sfinansowana ze 
środków pochodzących z wpłat 1% podatku OPP 
2010–2021, kwota 38 059 175,29 PLN z 
darowizn celowych oraz kwota 1 072 568,33 PLN 
z darowizn pochodzących ze zbiórek publicznych

94.99.Z 151 310 121,11 zł

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” w 2021  
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 sześciu  
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,  przy ul. Grzybowskiej  4/210 i 211  
w Warszawie oraz  przy ul. Grzybowskiej  4/132  
w Warszawie. Koszty realizacji  zadań pożytku 
publicznego, w ramach prowadzonej działalności 
 statutowej nieodpłatnej tj. rehabilitacji w 
Ośrodkach Rehabilitacji AMICUS, BIOMICUS, 
CEMICUS, prowadzenia  sześciu  hosteli w 2021 
roku wyniosły 4 932 146,96  PLN (w tym 
amortyzacja). Koszty te wraz z kosztami 
administracyjnymi działalności statutowej 
ośrodków rehabilitacyjnych i hosteli (142 382,55 
PLN) zostały pokryte z 1% podatku przekazanego 
przez podatników na ogólne cele statutowe 
Fundacji w kwocie 3 891 570,48 PLN.

86.90.A 3 891 570,48 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) 251 451 533,14 zł

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

4.1. 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 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. 
Podopieczni mają również możliwość 
zakwaterowania podczas trwających 
turnusów rehabilitacyjnych w sześciu 
fundacyjnych Hostelach.

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 73.11.Z

Fundacja w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy głównie 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. Fundacja  Dzieciom „Zdążyć z 
Pomocą” w ramach prowadzonej działalności gospodarczej sprzedaje również swoje 
wydawnictwa ( książki), obrazy artystów malarzy zaprzyjaźnionych z Fundacją oraz inne dary 
przekazane przez darczyńców i sponsorów.
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194 380 406,26 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 785 086,49 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 247 021 349,60 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 376 379,76 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 133 981,11 zł

d) przychody finansowe 3 692 826,21 zł

e) pozostałe przychody 226 996,46 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 52 216 834,42 zł

2.4. Z innych źródeł 4 069 205,97 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 385 495 078,02 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 161 944 732,52 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

785 086,49 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

18 333 790,50 zł

32 510 571,55 zł

1 011 494,80 zł

0,00 zł

226 996,46 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)

133 981,11 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 41 085 672,68 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 104 269,03 zł

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego 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: 211 018 069,56 zł 161 944 732,52 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

205 935 676,92 zł 161 814 508,95 zł

376 379,76 zł 0,00 zł

29 712,08 zł

149 224,91 zł

4 492 923,84 zł

34 152,05 zł 0,00 zł

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

151 310 121,11 zł

2 Koszty personelu , eksploatacji, utrzymania trzech Ośrodków Rehabilitacji Fundacji: AMICUS, 
BIOMICUS, CEMICUS oraz sześciu lokali mieszkalnych HOSTELI przeznaczonych na 
zakwaterowanie osób korzystających z turnusów rehabilitacyjnych odbywających się w Ośrodkach 
Fundacji

3 891 570,48 zł

3 Koszty organizacji pomocy w ramach Centrum Charytatywnego "Koniczynka" 3 860 919,69 zł

4 Wsparcie innych organizacji OPP w ramach realizacji zbieżnych celów statutowych OPP 2 882 121,24 zł

1 Pomoc  i ochrona zdrowia Bartosza Bułata 229 559,48 zł

2 Pomoc  i ochrona zdrowia  Katarzyny Kuźmy 209 181,68 zł

3 Pomoc  i ochrona zdrowia Bartosza Sarana 181 646,13 zł

4 Pomoc  i ochrona zdrowia Franciszka Szpilskiego 167 228,94 zł

5 Pomoc  i ochrona zdrowia Jakuba Wyrostka 161 662,20 zł

6 Pomoc  i ochrona zdrowia Stanisława Strzelczyka 156 637,07 zł

130 223,57 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 227 530,11 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 104 269,03 zł

0,00 zł
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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)

101 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)

84,67 etatów

105 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

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

50 092 118,86 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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2.2. 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)

1 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

1 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 6 402 802,22 zł

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

6 402 802,22 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)

10 526,12 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)  

5 142,40 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)  

2 346,62 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)

5 osób

w 
tym:

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

5 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

5 731 272,72 zł

5 359 513,77 zł

- nagrody

- premie

100 124,82 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 271 634,13 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 671 529,50 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 54 019,01 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 6 348 783,21 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

19 619,95 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)

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

18 300,48 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

11 965,08 zł

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

1 „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

668 793,76 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

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

Wydarzenie kulturalne zostało 
przygotowane dla dzieci z 
niepełnosprawnościami z okazji 
Mikołajek. Jego celem jest 
przede wszystkim 
zagwarantowanie najmłodszym 
osobom niepełnosprawnym z 
różnych części Polski dostępu 
do kultury, sztuki oraz rozrywki.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

49 784,00 zł

3 „Integracyjne Szkółki 
Sportowe Klubu Myszki 
Norki”

Zwiększenie aktywności osób z 
niepełnosprawnościami dzięki 
ich uczestnictwu w regularnych, 
bezpłatnych treningach 
sportowych prowadzonych 
przez doświadczonych 
instruktorów. Zajęcia szkółek 
piłkarskich, siatkarskich, 
siatkarskich na siedząco i 
tanecznych, realizowane były w 
sposób ciągły i cykliczny. 
Projekt miał na celu 
zwiększenie samodzielności i 
umiejętności interpersonalnych 
oraz usprawnienie 
funkcjonowania w różnych 
rolach społecznych i promocje 
sportu osób z 
niepełnosprawnościami.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

62 748,73 zł

4 „Szkółki Sportowe Klubu 
Myszki Norki”

„Szkółki Sportowe Klubu Myszki 
Norki” to zadanie obejmujące 
organizację i prowadzenie 
bezpłatnych treningów 
sportowych dla osób z 
niepełnosprawnościami.

Gmina Miejska Kraków 2 000,00 zł

5 „Kształcenie  ustawiczne  
pracowników i pracodawcy”

Kurs dla pracowników, 
realizowany w ramach 
kształcenia ustawicznego, 
poszerzył ich wiedzę i 
umiejętności w wykorzystaniu 
stosowanej analizy zachowania 
w pracy z zachowaniami 
trudnymi u Podopiecznych z 
ASD.

Miasto Stołeczne Warszawa – Urząd 
Pracy m.st. Warszawy

1 760,00 zł
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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)

I.Dane OPP pkt.8 Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji  - dane na 31.12.2021 r.

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

organizacji

Małgorzata Altewęgier
Monika Łopat
Joanna Ławecka

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. w 
likwidacji

141677667          
 

ul.Grzybowska 4/212, 00-131 
Warszawa

50,00 50,00

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2022-09-20

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-09-20 16


