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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
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Data zamieszczenia sprawozdania 2016-07-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina CZĘSTOCHOWA

Powiat CZĘSTOCHOWA

Ulica UL. ŻARECKA Nr domu 42A Nr lokalu 

Miejscowość CZĘSTOCHOWA Kod pocztowy 42-200 Poczta CZĘSTOCHOWA Nr telefonu 515235691

Nr faksu E-mail 
fundacja@walczezsm.pl

Strona www www.walczezsm.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2014-10-23

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 24300386900000 6. Numer KRS 0000427527

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

Zbigniew Miśkiewicz Prezes Fundacji 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

Ireneusz Szlifarski Rada Fundacji TAK

Tomasz Dela Rada Fundacji TAK

Marta Kaczmarzyk Rada Fundacji TAK

FUNDACJA "WALCZĘ Z SM"

1. Opis działalności pożytku publicznego

Fundacja Walczę z SM  utworzona została  w 24-07-2012 roku. Rok 2012
 był pierwszym okresem sprawozdawczym Fundacji. Rok 2015 jest kolejnym okresem sprawozdawczym.
          Fundacja „Walczę z SM „ jest organizacją pozarządowa od 23.10.2014r. 

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Druk: MPiPS 1



1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

         Nadany status organizacji pożytku publicznego umożliwia fundacji w otrzymywaniu 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych.

         Nadrzędnym celem Fundacji jest praca, w postaci wszechstronnej pomocy osobom cierpiącym na 
stwardnienie rozsiane. 
W 2015 roku fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej, gdyż całą uwagę skupiono na 
działaniach związanych z rozwijaniem Fundacji zgodnie z głównymi celami statutowymi.
       Fundacja w 2015 roku zatrudniała trzech pracowników. Jednego pracownika na pełny etat, dwóch 
pracowników na 1/8 etatu.
         Fundacja działa NON-PROFIT. Podopieczni Fundacji korzystają z nieodpłatnych usług prawniczych, 
konsultacji jak prowadzić działalność gospodarczą i jak korzystać z środków z pomocy społecznej. Raz w 
miesiącu są organizowane spotkania cykliczne, w których uczestniczą podopieczni fundacji, gdzie 
wspólnie rozwiązują problemy związane z SM. Fundacja Walczę z SM współpracuje z wolontariuszami, 
którzy służą pomocą chorym. Nasza organizacja, jest angażowana do wielu działań społecznych.
       Dzięki naszej pracy dostaliśmy następujące podziękowania za uczestnictwo w akcjach społecznych: 
-podziękowanie od Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka za Prezentacji 
Częstochowskich Organizacji Pozarządowych podczas „Pikniku Pozarządowego” ,
-podziękowanie dla Zbigniewa  Miśkiewicza fundatora fundacji Walczę z Sm z Banku Żywności za pomoc 
w przygotowaniu i przeprowadzeniu Świątecznej Zbiórki Żywności. 

         Uczestniczyliśmy w organizowaniu następujących działań charytatywnych:
- Wigilii dla ubogich, oraz dla podopiecznych fundacji,
- pierwszego koncertu kolęd i pastorałek w Częstochowie, który będzie się odbywał corocznie w 
miesiącu styczniu. 
-zbieraliśmy pieniądze poprzez licytację w portalu allegro dla chorego dziecka
-uczestniczyliśmy w zbiórce pieniędzy dla chorej Martusi
-uczestniczymy w  projekcie badawczym FERRUM-1
-uczestniczyliśmy w zbiórce pieniędzy na rehabilitację podopiecznego Jakuba Mańkowskiego w trakcie 
koncertu przeprowadzonego w Grodzisku Wlkp. Zbiórka odbywała się na podstawie zgody wydanej 
przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w  Warszawie.
Jesteśmy organizacją, która udziela się w wielu projektach z innymi organizacjami pozarządowymi. 
Zarząd fundacji w miesiącu czerwcu 2015 roku uczestniczył w szkoleniach organizowanych przez Jurajski 
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Fundacja w miesiącu listopadzie 2015 roku zorganizowała i 
przeprowadziła konferencję na temat rehabilitacji w stwardnieniu rozsianym z udziałem przedstawicieli 
Centrum Rehabilitacji dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane im. Jana Pawła II w Borne Sulinowo.   
                             Konferencja była dofinansowana z dotacji przekazanej przez Urząd Miasta 
Częstochowa.
       W 2015 roku staraliśmy się poszukiwać środków finansowych, których wykorzystywanie umożliwia 
dofinansowywanie rehabilitacji i leczenia  podopiecznych chorych na SM. 
       - zrezygnowaliśmy z prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych we własnym zakresie ze względu na brak 
odpowiedniego lokalu i finansów.
       - rozpoczęliśmy współpracę z Zakładem Rehabilitacji Leczniczej z Częstochowy, z którym planujemy 
podpisać stałą umowę o współpracy
 w 2016 roku 
Fundacja  otrzymała w 2015 roku następujące dofinansowania:
- dofinansowanie z firmy Biogen na zakup sprzętu rehabilitacyjnego  
        Fundacja Walczę z SM po otrzymaniu wykazu kwot przekazanych z 1% rozpoczęła od listopada 
rozliczenia z podopiecznymi na podstawie przedkładanych prze nich faktur za rehabilitacje i leczenie 
zgodnych ze statutem.
       Rok 2015 był  kolejnym rokiem, który dał Zarządowi pogląd co należy robić, by poprawiać jakość 
życia osób chorych na SM. W 2016 roku Zarząd planuje następujące działania:
- prowadzenie działań reklamowych i marketingowych oraz pozyskiwanie sponsorów, 
- dalsza współpraca z instytucjami publicznymi, instytucjami pozarządowymi, 
- uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach, podnoszących poziom wiedzy i kwalifikacji, 
organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,
- dalsze angażowanie się w różne akcje społeczne dotyczące tematu niepełnosprawności i wykluczenia 
społecznego,
-  kontynuacja współpracy z Bankiem Żywności ,
- pośrednictwo w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego dla podopiecznych, 
- pomoc w organizacji wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne,
- organizowanie kwest i zbiórek publicznych na cale statutowe Fundacji,
-stworzenie punktu konsultacji księgowych dla instytucji pozarządowych
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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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

70

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

Fundacja "Walczę z SM" nie prowadziła działań na rzecz innych odbiorców,np.zwierzęta,zabytki.

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

-zorganizowanie sklepu zielarskiego
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 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych Nadrzędnym celem Fundacji 
jest praca, w postaci 
wszechstronnej pomocy 
osobom cierpiącym na 
stwardnienie 
rozsiane.Działalność związana 
z wyszukiwaniem miejsc pracy 
i poszukiwaniem 
pracowników,działalność 
wspomagająca edukację 
upowszechnianie w 
społeczeństwie wiedzy o 
problemach ludzi chorych na 
stwardnienie rozsiane 
,propagowanie działań 
zmierzających do likwidacji 
barier architektonicznych dla 
osób z niepełnosprawnością 
,stwarzanie możliwości i 
pozyskiwanie miejsc w 
szpitalach,sanatoriach i 
ośrodkach rehabilitacyjnych 
dla osób chorych na 
stwardnienie 
rozsiane,propagowanie i 
prowadzenie działań 
informacyjnych dla osób z 
niepełnosprawnością oraz 
propagowanie działań 
integracyjnych.Fundacja jest 
zaangażowana w akcje 
społeczne ,których celem jest 
zwrócenie uwagi na problem 
wykluczenia ludzi z 
niepełnosprawnością.
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działalność charytatywnej Propagowanie działań 
służących stwarzaniu godnych i 
dostosowanych do choroby 
warunków socjalno -bytowych 
dla osób chorych na 
stwardnienie rozsiane 
,propagowanie działań 
integracyjnych 
,organizowanych kół 
zainteresowań,różnych form 
rozrywki.Jesteśmy Fundacją 
działającą NON-
PROFIT.Podopieczni Fundacji 
mają możliwość  
nieodpłatnego  skorzystania z 
usług prawniczych i doradztwa 
gospodarczego.Organizowane 
są spotkania ,podczas których 
chorzy wspólnie rozmawiają ze 
sobą i dzielą się swoimi 
doświadczeniami i 
poradami.Fundacja pomaga w 
organizowaniu wyjazdów na 
turnusy rehabilitacyjne do 
ośrodków specjalizujących się 
w leczeniu i rehabilitacji 
stwardnienia rozsianego. 
Pomagamy w wypełnianiu 
dokumentów do różnych 
instytucji i jednostek 
terytorialnych.
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ochrona i promocja zdrowia Organizowanie i wspieranie 
działań edukacyjnych i 
naukowo-badawczych 
służących znalezieniu przyczyn 
powstawania stwardnienia 
rozsianego,tworzenie 
warunków dla właściwej opieki 
i rehabilitacji osób cierpiących 
na stwardnienie 
rozsiane,stworzenia 
możliwości i pozyskiwanie 
miejsc w szpitalach  
,sanatoriach i ośrodkach 
rehabilitacyjnych 
,propagowanych i 
prowadzenie działań 
informacyjnych i 
konsultacyjnych.Dzięki tym 
działaniom Fundacja zwraca 
uwagę chorym,jak ważne jest 
dbanie o siebie i swoje 
zdrowie.Promowanie zdrowia 
daje możliwość zwrócenia 
uwagi na zwiększenie kontroli 
nad swoim zdrowiem oraz jego 
poprawą dzięki decyzjom 
sprzyjającym zdrowiu.Fundacja 
zwraca uwagę i informuje 
chorych na stwardnienie 
rozsiane,że trafna i wczesna 
diagnoza oraz właściwa 
rehabilitacja i zdrowy tryb 
życia pomagają w leczeniu 
stwardnienia rozsianego i 
hamują w pewnym stopniu 
rozwój choroby.Edukacja 
zdrowotna to pewien proces 
dzięki któremu ludzie uczą się 
dbać o własne zdrowie a także 
zdrowie społeczeństwa i 
wspólnoty ,w której żyją i 
przebywają.Fundacja przy 
współpracy dietetyka i 
rehabilitantów udziela porad 
dotyczących diety,higieny 
osobistej,wpływu ruchu i 
gimnastyki na zdrowie 
człowieka.Również podczas 
organizowanych spotkań 
integracyjnych z 
podopiecznych Fundacji sami 
podopieczni wymieniają się 
własnymi 
doświadczeniami,spostrzeżeni
ami i poradami.

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 77 516,85 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 77 516,85 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0,00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 0,00 zł

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty administracyjne

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

71 090,82 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

4.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym 
się do nich przedmiotem działalności

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. 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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0,00 zł

71 090,82 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 71 090,82 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 6 426,03 zł
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4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 52 140,95 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 52 140,95 zł

4.3. 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 szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

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 nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

3,0 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. 0,5 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)

0,3 etatów

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł
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1,0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

2,00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0,00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

5,00 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 8 480,65 zł

a) z tytułu umów o pracę 6 680,65 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1 800,00 zł

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

556,72 zł

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

1 800,00 zł

VII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym
Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

Druk: MPiPS 9



Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Zbigniew Miśkiewicz Data wypełnienia sprawozdania
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