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Ministerstwo Pracy  
i Polityki Społecznej 

 

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności  
organizacji pożytku publicznego 

 
 

 
 

 

 Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami; 
 Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola; 
 We wszystkich pytaniach, w których istnieje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć właściwe odpowiedzi znakiem 

X;  
 We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (‐); 

 

Miejsce na notatki MPiPS 

 

Data wpłynięcia sprawozdania  
(wypełnia MPiPS) 
 

 

I.Dane organizacji pożytku publicznego 

1. Nazwa organizacji „Podwójny Uśmiech” Stowarzyszenie na rzecz bliźniąt 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe 

Kraj    POLSKA Województwo    MAZOWIECKIE Powiat     WARSZAWSKI 

Gmina     WARSZAWA Ulica     GROCHOWSKA Nr domu     56 Nr lokalu    76 

Miejscowość     WARSZAWA Kod pocztowy 04-282 Poczta   WARSZAWA Nr telefonu   0224090977 

 Nr faxu   0224090977 E-mail   klub@blizniaki.net Strona www   www.blizniaki.net 

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym 

2004-06-07 

4. Data uzyskania statusu organizacji 
pożytku publicznego 

2006-12-15 

5. Numer REGON 015753417 6. Numer KRS  0000206719 

7. Skład organu zarządzającego 
organizacji 
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o 
funkcji pełnionej przez poszczególnych członków 
organu zarządzającego)  

Sebastian Tkacz – Prezes Zarządu 

Monika Mazurek – Wiceprezes Zarządu 

Joanna Tkacz – Członek Zarządu, Skarbnik 

 

8. Skład organu kontroli lub nadzoru 
organizacji 
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o 
funkcji pełnionej przez poszczególnych członków 
organu kontroli lub nadzoru) 

Aleksandra Kiełczewska - Przewodnicząca 

Dariusz Sekulski - Wiceprzewodniczący 

Anna Dragan – Członek Zwyczajny 

 

za rok 2011 



 

9. Cele statutowe organizacji 
 
 
(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji) 

Zgodnie z § 6 Statutu: 
a) udzielanie wsparcia przyszłym i obecnym rodzicom bliźniąt; 

b) szerzenie wiedzy na temat ciąż wielopłodowych i specyficznego 

wychowywania bliźniąt; 

c) umożliwienie rodzinom o szczególnie trudnej sytuacji materialnej 

maksymalnego obniżenia kosztów związanych z wychowywaniem bliźniąt;

d) wyrównywanie szans rodzin bliźniąt i pomoc w pokonywaniu barier 

społecznych; 

e) udział w konferencjach, zjazdach i badaniach naukowych dotyczących 

ciąż wielopłodowych i rozwoju bliźniąt.  

f) działanie na rzecz bliźniąt niepełnosprawnych i wymagających 

rehabilitacji; 

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

W 2011 roku Stowarzyszenie realizowało swoje cele poprzez (par. 7 Statutu): 

a) organizowanie spotkań mających na celu bezpośredni kontakt członków 

Stowarzyszenia oraz realizację celów statutowych; 

b) organizowanie imprez rekreacyjnych i integracyjnych dla rodzin z 

bliźniętami; 

c) prowadzenie portalu internetowego będącego źródłem informacji, 

miejscem wymiany poglądów i narzędziem służącym nawiązywaniu 

kontaktów z polskimi rodzicami bliźniąt z całego świata; 

d) szerzenie informacji o portalu internetowym dla rodziców bliźniąt poprzez 

rozprowadzanie materiałów informacyjnych (w szczególności ulotek i 

naklejek); 

e) działalność dokumentacyjną i wydawniczą, a zwłaszcza gromadzenie, 

opracowywanie, udostępnianie i wydawanie publikacji dotyczących ciąży 

bliźniaczej i rozwoju bliźniąt oraz prowadzenie banku informacji o 

bliźniętach; 

f) organizowanie giełd rzeczy używanych (ubranek, fotelików 

samochodowych, wózków itp.) – także poprzez sieć Internet; 

g) działalność charytatywną, w tym organizowanie loterii fantowych na cele 

charytatywne (w szczególności na rehabilitację bliźniąt) 

h) nawiązywanie współpracy z lekarzami prowadzącymi ciąże bliźniacze i 

neonatologami;  

i) promowanie zdrowego trybu życia kobiet w ciąży bliźniaczej; 

j) niesienie pomocy rzeczowej i finansowej rodzinom z bliźniętami, 

znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej; 

k) działalność ekspercką w zakresie rozwoju i wychowywania bliźniąt; 

 
11. Najważniejsze sfery działalności pożytku publicznego 
 
(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod względem 
wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku 
publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 
2010 r. Nr 234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej) 

1) 88.10.Z - Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla 
osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych 

 
2)  85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, 

gdzie indziej niesklasyfikowane 
 



 
 

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1.Opis działalności pożytku publicznego  

1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację 

1. Wspieranie rehabilitacji i leczenia bliźniąt
Na koniec grudnia 2011 roku pod opieką Stowarzyszenia znajdowało się 42 dzieci. W ciągu 2011 roku 
liczba podopiecznych zwiększyła się o kolejnych 7 dzieci: 

 Ewa i Sara Laufer – 20-letnie bliźniaczki z czterokończynowym porażeniem mózgowym, 
 Iza i Iga Wróblewskie – 2-letnie bliźniaczki chorujące na autyzm wczesnodziecięcy, 
 Olga Apostoluk – bliźniaczka urodzona w 33 tygodniu ciąży; zdiagnozowano u niej 

czterokończynowe mózgowe porażenie dziecięce, 
 Amelka Kimla –urodzona w 30 tygodniu ciąży w stanie ciężkim. 
 Hania Pochyła – cierpi na mózgowe porażenie dziecięce – niedowład spastyczny kończyn 

dolnych.  
 
Stowarzyszenie prowadziło następujące formy pomocy:  

1) W styczniu i w marcu Zarząd Stowarzyszenia podpisał 5 porozumień z rodzicami kolejnych 
podopiecznych. Subkonta dzieci zostały zasilone kwotą po 1500,00 zł.  

2) W czerwcu i w lipcu Stowarzyszenie dofinansowało turnusy rehabilitacyjne dla niektórych 
podopiecznych: Marysi Znosko (1500,00 zł), Wiktora Kaliszka (1000,00 zł) oraz Amelki Kimla 
(1310,00 zł).  

3) W czerwcu Stowarzyszenie dofinansowało zakup podręczników dla rodziny Piłatów z gminy 
Wilków, którzy w ubiegłorocznej powodzi stracili cały swój dobytek. Koszt zakupu podręczników 
dla bliźniąt w 4 klasie SP wyniósł 672,74 zł. 

4) W dniu 27 sierpnia 2011 roku podczas Dnia Spieczonego Bliźniaka Stowarzyszenie 
przeprowadziło zbiórkę publiczną za zgodą Burmistrza Miasta Czarnkowa. Ze zbiórki uzyskano 
środki finansowe w kwocie: 617,77 zł .W/w środki zostały przeznaczone na cel określony w 
pozwoleniu Burmistrza Miasta Czarnkowa, czyli na leczenie i rehabilitację Ewy i Sary Laufer. 
Zarząd postanowił dofinansować leczenie Ewy i Sary dodatkową kwotą 600,00zł. Koszty zbiórki 
zostały pokryte przez Stowarzyszenie, a obowiązkowe ogłoszenie opublikowano bezpłatnie w 
lokalnej prasie dzięki uprzejmości Dyrektora z Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie. 

5) We wrześniu Stowarzyszenie wsparło finansowo jedną z podwójnych mam z forum 
dyskusyjnego, znajdującą się w bardzo trudnej sytuacji zdrowotnej i materialnej. Zakupiono łóżko 
i nowe drzwi wejściowe do mieszkania. Łączna kwota pomocy wyniosła 2316,07 zł. 

6) W październiku Stowarzyszenie dofinansowało zakup specjalnego wózka dla Kuby Pobłockiego 
(2750,00 zł).  

7) W listopadzie ze środków uzyskanych z darowizn w grudniu 2010 roku Zarząd zakupił 
specjalistyczny program komputerowy do nauki dla niewidomych Maćka i Mikołaja Kotyńskich.  

8) W listopadzie dofinansowano terapię metodą Tomatisa dla Liliany i Patryka Suszczyńskich. 
Kwota dofinansowania wyniosła 2000,00 zł. 

 
2. Rejestr Polskich Bliźniąt 

Na koniec 2011 roku Rejestr Bliźniąt liczył 2800 par bliźniąt. Dane kontaktowe do zarejestrowanych 
bliźniąt wykorzystywane są w przypadku zapytań ze strony agencji reklamowych czy stacji telewizyjnych. 
Na podstawie Rejestru powstało obszerne opracowanie dotyczące danych statystycznych związanych z 
bliźniętami, obejmujące odpowiedzi dotyczące ok. 1600 par bliźniąt. Są to głównie dane dotyczące 
rodziców, porodu bliźniaczego i rozwoju bliźniąt (np. ile lat mieli rodzice bliźniąt w chwili porodu, w którym 
tygodniu urodziły się bliźnięta, ile wynosiła różnica wagi między bliźniętami czy też jakiej są one płci). 
Broszura została wydana nakładem własnym Stowarzyszenia. Ilustracje wykonała Pani Agata Fuks, która 
była również ilustratorką Poradnika „Bliźnięta”. 
 

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku 
publicznego 
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, 
„cały kraj”, „zagranica”) 

 Cały kraj 

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym 
1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra 
integracji społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-
wychowawcze określone w przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki 
publiczne określone w przepisach o systemie oświaty lub niepubliczne zakłady 
opieki zdrowotnej 
 

 tak

 nie
 

 

  

 X 



 
2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1 
 

Lp Nazwa placówki 
Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania 

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym 

1    

2    

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

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

Osoby 
fizyczne 

2000 

Osoby  
prawne 

-

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

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej 
działalności pożytku publicznego 
(Należy podać informację na temat rodzaju 
działalności nieodpłatnej organizacji w okresie 
sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem kodu/ów 
PKD 2007 odpowiadającego/ych tej działalności. 
Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności nieodpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności 
(podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od 
głównego przedmiotu działalności) 

1) Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i 
osób niepełnosprawnych 

 
Pod opieką Stowarzyszenia znajduje się 42 dzieci z różnymi schorzeniami i 
stopniami niepełnosprawności.  
W 2011 roku Stowarzyszenie zebrało wpłaty 1% oraz darowizny na leczenie i 
rehabilitację podopiecznych na łączną kwotę 429.042,30 zł. Koszty opłacane z 
1% i darowizn wyniosły 301.742,93 zł, z czego wydano m.in.: na lekarstwa dla 
podopiecznych 20.778,79 zł, na badania i zabiegi 20.448,00 zł, na rehabilitację 
(hipoterapię, zajęcia logopedyczne, SI itd.) i turnusy rehabilitacyjne 106.309,62 
zł, na edukację 9620,25 zł, na artykuły pierwszej potrzeby i żywność 
specjalistyczną 35.032,11 zł, a na sprzęt rehabilitacyjny 30.737,69 zł. Dojazdy 
dzieci na rehabilitację kosztowały 22.215,91zł, a obsługa księgowa kont 
podopiecznych 27.862,00 zł. 
 
2) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 
Poprzez stronę internetową www.blizniaki.net zbierane są informacje o 
bliźniętach w Polsce. W ten sposób powstaje jedyny internetowy Rejestr 
Polskich Bliźniąt. Rejestr został zarejestrowany przez GIODO numerem księgi 
073423. 
 
3) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 

niesklasyfikowanych 
W ciągu 2011 roku odbywały się nieregularne spotkania Klubu Mam w 
Warszawie i w Łodzi, skupionych wokół forum dyskusyjnego prowadzonego 
przez Stowarzyszenie. W każdym takim spotkaniu udział bierze ok. 20 
bliźniaczych matek.  
W maju 2011 roku odbył się jednodniowy Zlot Klubu, zorganizowany przez 
Zarząd Stowarzyszenia w Bartoszówce, u członków Stowarzyszenia Ewy i 
Bogdana Bartczaków. W Zlocie wzięło udział 20 rodzin, czyli razem ok. 100 
osób. Podczas zlotu zostały zorganizowane zabawy dla dzieci oraz rozegrany 
mecz piłki nożnej. Koszty zlotu zamknęły się w kwocie 4.967,73 zł.  
We wrześniu odbyło się spotkanie podwójnych mam skupionych wokół forum 
dyskusyjnego w Ustroniu. Stowarzyszenie dofinansowało spotkanie kwotą 
1.138,00 zł. We wrześniu również odbyło się spotkanie Warszawskiego Klubu 
Bliźniaka dla rodziców z małymi dziećmi. W listopadzie rozpoczął się cykl 
spotkań z psychologiem, dofinansowywanych przez Stowarzyszenie.

Kod PKD:  88.10.Z 

Kod PKD:  85.59.B 

Kod PKD: 94.99.Z 

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego 
 

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, 
„województwo”, „cały kraj”, „zagranica”)

cały kraj 



 

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego 
 tak

 
 nie

 x 

 

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej 
pożytku publicznego 
 
 
 
 
 
(Należy podać informację na temat rodzaju 
działalności odpłatnej organizacji w okresie 
sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem kodu/ów 
PKD 2007 odpowiadającego/ych tej działalności. 
Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na 
temat trzech głównych rodzajów działalności 
(podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od 
głównego przedmiotu działalności) 

1) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 

 
1. Strona internetowa www.blizniaki.net to nadal jedyny polski portal o 

bliźniętach i dla rodziców bliźniąt. Portal działa od 1 kwietnia 2004 roku, 
prowadzony jest na własnym serwerze, dostęp do Internetu jest zaś 
opłacany m.in. dzięki symbolicznemu abonamentowi w wysokości 12,00 zł 
rocznie. W 2011 roku użytkownicy opłacili abonamenty na łączną kwotę 
1.691,00.  

 
Na stronie działa tablicę ogłoszeń, z której codziennie korzysta wiele osób – 
w ten sposób Stowarzyszenie umożliwia rodzicom bliźniąt o gorszej sytuacji 
finansowej obniżenie kosztów związanych z wychowywaniem dzieci. W 
2011 roku użytkownicy umieścili na tablicy 1204 ogłoszenia. 
 
Średnio miesięcznie na stronie odnotowujemy 26 tysięcy unikalnych wizyt 
(oznacza to przyrost w ciągu roku o ok. 30%). Na forum dyskusyjnym, na 
którym zarejestrowanych jest ponad 2700 użytkowników (stan na koniec 
grudnia 2011 roku), prowadzona jest nieustanna wymiana doświadczeń 
dotyczących powstawania i rozwoju ciąży wielopłodowej, porodu 
bliźniaczego, karmienia bliźniąt, a także rozwoju i problemów 
wychowawczych z bliźniętami.  

 
2. W marcu 2010 roku ukazało się IV wydanie poradnika dla rodziców 

„Bliźnięta”, opublikowane przez wydawnictwo Media Rodzina. Zgodnie z 
raportem tantiemowym w ciągu 2011 roku sprzedano 198 egzemplarzy 
Poradnika, co dało honorarium w kwocie 614,49 zł.  

3. Na podstawie Rejestru Bliźniąt Stowarzyszenie przygotowało obszerne 
opracowanie dotyczące danych statystycznych związanych z bliźniętami, 
obejmujące odpowiedzi dotyczące ok. 1600 par bliźniąt. Są to głównie dane 
dotyczące rodziców, porodu bliźniaczego i rozwoju bliźniąt (np. ile lat mieli 
rodzice bliźniąt w chwili porodu, w którym tygodniu urodziły się bliźnięta, ile 
wynosiła różnica wagi między bliźniętami czy też jakiej są one płci). 
Broszura została wydana nakładem własnym Stowarzyszenia. Ilustracje 
wykonała Pani Agata Fuks, która była również ilustratorką Poradnika 
„Bliźnięta”. 

2) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 
niesklasyfikowanych 

 
W 2011 roku Stowarzyszenie prowadziło promocję portalu dla rodziców bliźniąt 
polegającą na rozprowadzaniu naklejek na samochód, toreb ekologicznych, 
kubków z logo, koszulek i kalendarzy z adresem strony. Użytkownicy portalu 
złożyli w ciągu roku 300 zamówień (w tym na poradnik „Bliźnięta” z autografem 
autorki).  
 
Zarząd przygotował folder informacyjny o działaniach Stowarzyszenia, 
skierowany do początkujących podwójnych mam. Nawiązano współpracę z 
kilkoma szpitalami położniczymi w kraju: Instytutem Matki i Dziecka w 
Warszawie, Szpitalem Klinicznym im. ks. Anny Mazowieckiej przy ul. Karowej 2 
w Warszawie, Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Płocku i Kutnowskim 
Szpitalem Samorządowym. W szpitalach wywieszone zostały plakaty promujące 
nasze działania, a osoby zainteresowane mogą pobierać foldery informacyjne.  
Od października 2010 roku portal promowany jest również na stronie 
www.facebook.com, gdzie liczy ok. 950 fanów.  
 

Kod PKD: 85.59.B 

Kod PKD: 94.99.Z 

Kod PKD: - 



 

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności 
pożytku publicznego 
 

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, 
„województwo”, „cały kraj”, „zagranica”)

cały kraj 

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą 
 tak

 
 nie

 

 

 NIE 

5.Opis przedmiotu działalności 
gospodarczej 
 
(Należy podać informację na temat rodzaju 
działalności gospodarczej prowadzonej przez 
organizację w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli 
organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat trzech głównych 
rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 
kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności) 

 
- 

 

Kod PKD: - 

Kod PKD: - 

Kod PKD: - 

6.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej 
 

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, 
„cały kraj”, „zagranica”) 

 

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym  

1. Informacja o przychodach organizacji 

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków i 
strat) 
 
 

636.155,60zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji 

 

1.Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 
3.017,77 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 
12.205,23 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 
0,00zł

4. Przychody z działalności finansowej 
6.579,58zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
395.733,65zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 
0,00 zł

 

 
w 
tym: 
 
 

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych 0,00 zł

b) ze środków budżetu państwa 
0,00 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 
0,00 zł

d) z dotacji z funduszy celowych 0,00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem:  
35.316,42 zł



 

w 
tym: 

a) ze składek członkowskich 1.390,00 zł

b) z darowizn od osób fizycznych 
33.308,65 zł

c) z darowizn od osób prawnych 
0,00 zł

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) 
617,77 zł

e) ze spadków, zapisów 0,00 zł

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych) 0,00 zł

g) z nawiązek sądowych 0,00 zł

h) ze świadczeń pieniężnych   0,00 zł

8. Z innych źródeł (dodatni wynik finansowy roku 2010) 183.742,15 zł

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym 

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 
-18 122,99 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

 w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0,00zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób 
fizycznych 

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowanej 
w poprzednich okresach sprawozdawczych 82.539,38 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 
 

283.374,93 zł

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

1 
 

Wspieranie rehabilitacji i leczenia podopiecznych 239.668,90 zł

2 
 

Prowadzenie i promocja portalu www.blizniaki.net 
16281,74 zł 

3 
 

Publikacja dotycząca rozwoju bliźniąt 
6175,59 zł 

4 
 
 

0

4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez 
podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała 
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą 

1 Leczenie i rehabilitacja podopiecznych Stowarzyszenia (z podziałem na subkonta)  286.941,66 zł

2 Akcja e‐life  15.458,40 zł



 

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym Koszty ogółem: 

W tym: 
wysokość 
kosztów 

finansowana z 
1% podatku 

dochodowego 
od osób 

fizycznych 

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 335.159,14  zł  283.374,93 zł 

w 
tym : 

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego 301.578,36zł 

265.251,94 zł

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego  30.328,22 zł  18.122,99 zł

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 0,00 zł  0,00 zł

d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

3.054,56 zł  0,00 zł

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 19.468,63zł  19.468,63 zł

f)pozostałe koszty ogółem: 198,00zł  0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym 

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień 
 
 
 
 

z podatku dochodowego od osób prawnych
X

z podatku od  nieruchomości
 

 
z opłaty skarbowej

 
z opłat sądowych

 

z innych zwolnień -> jakich?____________________________ 

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

 
 

NIE 

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

 

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie
 

użyczenie
 

dzierżawa
 

NIE

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 

1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy 
 
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie 
stosunku pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są 
już zatrudnione w organizacji) 

                                 0 osób 

tak. 

z podatku od czynności cywilnoprawnych 

nie

nie  korzystała 



 

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

0 etatów

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

   
1 osoba

  

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji) 

1. Organizacja ma członków 

tak
TAK 

2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku 
obrotowego 

           osób fizycznych 
 
            osób prawnych 

  20 
  

3. Zmiana członkostwa w organizacji 
organizacja pozyskała……3………członków 
 
organizacja straciła………6……….członków 

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym 

1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy 
 
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
wolontariuszami są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, 
niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby 
świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji) 

tak
TAK 

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)

0 osób

w 
tym: 

a) członkowie organizacji  
0 osób

b) pracownicy organizacji  
0 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
 

0 osób

d)członkowie organu zarządzającego 
0 osób

e) inne osoby 
0 osób

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

1 osoba

w 
tym: 

a) członkowie organizacji   1 osoba

b) pracownicy organizacji  
0 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
0 osób

d) członkowie organu zarządzającego 
 

0 osób

e) inne osoby 
 

0 osób

nie    

nie  



 

VI.Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym  

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

 
16.479,00 zł

 
  

w 
tym: 

a) z tytułu umów o pracę 0    zł

 

wynagrodzenie zasadnicze 0    zł

nagrody 0    zł

premie 0    zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód)  0    zł

 b) z tytułu umów cywilnoprawnych 16.479,00 zł

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

16.479,00 zł 

w 
tym: 

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 879,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 15.600,00 zł

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

0    zł

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

0    zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych 
organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia 
oraz umowy cywilnoprawne 

0    zł

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

1.300   zł

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

0   zł

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

0    zł

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

1.300    zł

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń 
 
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi 
uwagami dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń 
w organizacji wówczas należy wpisać te uwagi w 
przygotowane pole) 

    

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych 

tak
 

NIE 

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych  0     zł

nie  



 

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych  

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w 
okresie sprawozdawczym 

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek 
samorządu terytorialnego 

tak
 

NIE 
2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację 
 
 
Lp Nazwa zadania Kwota 

1  0,00     zł

2  
0,00     zł

3  
0,00     zł

4  
0,00     zł

5  
0,00     zł

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone 
przez organy administracji rządowej 

tak
 

NIE
4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację 
 
 
Lp Nazwa zadania Kwota 

1  
0,00     zł

2  
0,00     zł

3  
0,00     zł

4  
0,00     zł

5  
0,00     zł

IX.Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w 
okresie sprawozdawczym 

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne 
 
 

 

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację 
 
 
Lp Nazwa zamówienia Kwota 

1  
0,00     zł

2  
0,00     zł

3  
0,00     zł

4  
0,00     zł

nie  NIE

tak 

nie  

nie  






