
Sprawozdanie z działalności fundacji 

 

 

Zachowano numerację z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego 

zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. poz. 529, z 2011 r. poz. 1291 oraz z 2018 r. poz. 2458). 

Pouczenie co do sposobu wypełniania sprawozdania: 

▪ Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie. 

▪ Sprawozdanie należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach.   

▪ W przypadku pól, które nie dotyczą danego sprawozdania, należy wpisać „nie dotyczy” albo wstawić 

pojedynczy znak myślnika (–). 

▪ We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym 

odpowiednim kwadracie. 

 

1. Dane rejestracyjne fundacji 

Nazwa fundacji Fundacja Mukobohaterowie 

Siedziba i adres fundacji ul. Mariana Seredyńskiego, nr 18, lok. 3, 80-753 Gdańsk 

Aktualny adres do 

korespondencji 

ul. Mariana Seredyńskiego, nr 18, lok. 3, 80-753 Gdańsk 

Adres poczty elektronicznej fundacja@mukobohaterowie.org 

REGON 520137222 

Data wpisu w KRS 07-10-2021 Nr KRS 0000925833 

Dane członków zarządu 

fundacji (wg aktualnego wpisu 

w KRS) 

Imię i nazwisko Pełniona funkcja 

Wojciech Piotr Szymański Prezes  

Katarzyna Szymańska Wiceprezes  

  

  

  

Określenie celów statutowych 

fundacji (ze statutu) 

 

1. finansowe oraz pozafinansowe wsparcie dla przewlekle chorych i ich 

rodzin; 

2. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 

3. finansowe oraz pozafinansowe wsparcie dla podmiotów działających na 

rzecz chorych; 

4. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej ze szczególnym uwzględnieniem osób przewlekle chorych i 

ich rodzin; 

5. upowszechnianie wiedzy o mukowiscydozie i chorobach zależnych; 

6. budowanie relacji z podmiotami działającymi na rzecz chorych; 

7. działalność charytatywna; 

8. promocja i prowadzenie działań mających na celu ochronę życia 

ludzkiego od momentu poczęcia do naturalnej śmierci; 

9. działalność na rzecz rodziny i rodzicielstwa; 

10. promocja wartości i godności życia człowieka; 

11. promowanie stanowisk etycznych odpowiadających na moralne 

dylematy związane z obecnością choroby w rodzinie i społeczeństwie; 

12. upowszechnianie i ochrony praw pacjenta oraz jego najbliższych; 

 

za rok 2021 
_____________ 
 



 

13. promocja wolontariatu. 

 

2. Charakterystyka działalności fundacji w okresie sprawozdawczym 

Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych (opis rzeczywiście 

prowadzonej działalności statutowej w roku sprawozdawczym) 

 

W okresie sprawozdawczym fundacja prowadziła faktyczną działalność statutową w zakresie: 

 

1. finansowego oraz pozafinansowego wsparcia dla przewlekle chorych i ich rodzin; 

2. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 

3. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej ze szczególnym 

uwzględnieniem osób przewlekle chorych i ich rodzin; 

4. upowszechniania wiedzy o mukowiscydozie i chorobach zależnych; 

5. budowania relacji z podmiotami działającymi na rzecz chorych. 

 

Wyżej wymieniona działalność prowadzona była w formie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. 

 

Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych 

 

1. Założenie rachunków bankowych w złotych polskich oraz walutach obcych. Rejestracja w internetowej 

usłudze finansowej PayPal. 

2. Pozyskanie projektu regulaminu pomocy społecznej, ustalenie i wprowadzenie regulaminu oraz 

utworzenie pierwszych subkont na potrzeby podopiecznych. 

3. Pozyskanie projektu zasad polityki rachunkowości, ustalenie i wprowadzenie tych zasad. 

4. Stworzenie i prowadzenie strony internetowej fundacji (www.mukobohaterowie.org). 

5. Podpisanie umowy realizacji usługi tzw. szybkich płatności i wdrożenie na stronie internetowej fundacji 

systemu przekazywania darowizny. 

6. Formalności związane z powstaniem fundacji, np. podpisanie umów o użyczenie lokalu, rejestracja w 

unijnym rejestrze VAT, korespondencja z Urzędem Skarbowym, ustanowienie pełnomocnictw 

pocztowych. 

7. Rejestracja profilu fundacji w portalach prowadzących zbiórki internetowe i serwisie FaniMani.pl. 

8. Pozyskanie pro-bono dzieła w postaci logo fundacji. 

9. Stworzenie dokumentów takich jak: polityka prywatności, regulamin serwisu i regulamin darowizn. 

10. Pozyskanie szeregu bezpłatnych licencji na oprogramowanie dla organizacji pozarządowych i 

konfiguracja niezbędnych narzędzi pracy. 

11. Podjęcie rozmów na temat stworzenia dzieła filmu i spotu z realizatorem. Konsultacje z wykonawcą 

dotyczące: 

 

a) opisu czym jest mukowiscydoza, 

b) problemów środowiska chorych i ich rodzin (m.in braku refundacji drogich, innowacyjnych leków),  

c) scenariusza, 

d) miejsca realizacji nagrań, 

e) celów projektu, 

f) kosztorysu. 

 

a także:  

 

g) współudział w napisaniu synopsis do spotu, 

h) copywriting tekstu dla lektora, 

i) konsultacje prawne, 

j) podpisanie umowy, 

k) organizacja transportu i noclegu na jedną dobę hotelową (w ramach środków własnych fundatorów), 

l) zapewnienie środków finansowych na zaliczkę. 

 

 

 



 

12. Wyjazd członków zarządu z Gdańska do miejscowości Psary (woj. śląskie) i realizacja pierwszych 

dwóch dni nagraniowych do projektu. 

13. Rozpoczęcie zbiórki internetowej na poczet realizacji filmu i spotu. 

14. Pozyskanie pierwszego informacyjnego portalu internetowego, w którym pojawiła się informacja o 

inicjatywie filmu i spotu. 

15. Założenie i prowadzenie profilu fundacji w serwisie społecznościowym Facebook. 

16. Podjęcie współpracy i konsultacje pro-bono z biurem księgowym i kancelarią prawną. 

17. Podjęcie rozmów z biologiem molekularnym i bioetykiem celem zdobycia wiedzy potrzebnej na rzecz 

realizacji celów statutowych. 

18. Udział członka zarządu fundacji w szkoleniu dotyczącym pozyskiwania funduszy. 

19. Udział członka zarządu fundacji w wykładzie inaugurującym powstanie projektu Interdyscyplinarnej 

Akademii Bioetyki. 

20. Udział członka zarządu fundacji w szkoleniu pt. „Refundacja leków (HTA)” organizowanym przez 

Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. 

21. Rozpoczęcie rozmów na temat wsparcia fundacji przez firmy. 

22. Podjęcie szeregu działań komunikujących powstanie fundacji wśród jej potencjalnych beneficjentów. 

23. Kontynuacja rozmów (podjętych przed powstaniem fundacji) z dwoma Posłami na Sejm RP, którzy 

wsparli chorych na mukowiscydozę. 

24. Rozmowa ze współtwórcą urządzenia VentilAid (respiratora ostatniej szansy, nadającego się do druku 

3D) na temat zastosowań projektu. 

25. Pozyskanie pierwszych darczyńców dla fundacji. 

26. Propagowanie wiedzy o mukowiscydozie m.in przez przekazywanie zakupionych (w ramach środków 

własnych fundatorów) książek „Moje życie jest cudem: dzienniki Igi Hedwig, wspomnienia 

najbliższych” (wyd. Nova Sandec) darczyńcom lub innym osobom, które swoim działaniem pro-bono 

wsparły fundację. 

 

3. Działalność gospodarcza 

Informacja czy fundacja prowadziła 

działalność gospodarczą  TAK 

PROWADZIŁA 
 

NIE 

PROWADZIŁA 
X 

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS  

 

Nie dotyczy. 

 

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji  

 

Uchwała nr 1/2021 Zarządu Fundacji Mukobohaterowie z dnia 16.10.2021 r. w sprawie wprowadzenia 

regulaminu udzielania pomocy społecznej 

Uchwała nr 2/2021 Zarządu Fundacji Mukobohaterowie z dnia 29.12.2021 r. w sprawie zasad (polityki) 

rachunkowości 

 

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów fundacji w okresie sprawozdawczym,  

z wyodrębnieniem ich źródeł  

Wysokość uzyskanych przychodów 

Kwota (w podziale na formy płatności) 

Przelew Gotówka Inne (wskazać 

jakie) 

Ogółem 680,00     ------- ------- 



- ze spadku ------- ------- ------- 

- z zapisu ------- ------- ------- 

- z darowizn 680,00     ------- ------- 

- środki pochodzące ze 

źródeł publicznych, w 

tym: 

- z budżetu jst ------- ------- ------- 

- z budżetu państwa ------- ------- ------- 

- inne 

(wskazać jakie) 

Pozostałe przychody operacyjne i 

finansowe 
------     ------- ------- 

Informacja o wysokości odpłatnych świadczeń 

realizowanych przez fundację w ramach celów 

statutowych (z uwzględnieniem kosztów tych 

świadczeń) 

 

Jeżeli działalność gospodarcza była prowadzona 

Wynik finansowy z prowadzonej działalności 

gospodarczej  

 

------- 

Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z 

działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z 

pozostałych źródeł 

------- 

 

6. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym 

Koszty fundacji ogółem 

Kwota (w podziale na formy płatności) 

Przelew Gotówka Inne (wskazać 

jakie) 

619,72    ------- ------- 

a) koszty realizacji celów statutowych 213,44 ------- ------- 

b) koszty administracyjne 

 

- koszty bankowe 

 

35,80 

 

------- ------- 

- materiały i energia 

 

313,70 ------- ------- 

- opłaty pocztowe 

 

------- 

 

------- ------- 

- inne 

(wskazać jakie) 
Opłaty pocztowe, kurierskie 

52,00 ------- ------- 

c) koszty działalności gospodarczej 
------- ------- ------- 

d) pozostałe koszty Koszty operacyjne i finansowe 
4,78     ------- ------- 

7. Dane wymienione w § 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja  

2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. poz. 529,  

z 2011 r. poz. 1291 oraz z 2018 r. poz. 2458) 

a) Liczba osób zatrudnionych w fundacji 

Ogółem 0 

Według zajmowanych stanowisk 

Stanowisko Liczba osób zatrudnionych 

------- ------- 

Liczba osób zatrudniona wyłącznie w działalności gospodarczej 

Stanowisko Liczba osób zatrudnionych 



------- ------- 

b) Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację w okresie sprawozdawczym, z podziałem na 

Wynagrodzenia ------ 

Nagrody ------- 

Premie ------- 

Inne świadczenia ------- 

Wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w 

działalności gospodarczej 
------- 

c)Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom 

zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą, 

z podziałem na 

Wynagrodzenia ------- 

Nagrody ------- 

Premie ------- 

Inne świadczenia ------- 

d) Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia 

 

------- 

e) Udzielone przez fundację pożyczki pieniężne, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem 

pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania 

takich pożyczek 

 

------- 

 

f) Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych  oraz kwoty zgromadzone w gotówce  

Nazwa banku lub kasy oszczędnościowo-kredytowej Kwota 

BNP PARIBAS 97 1600 1459 1807 1867 2000 0001 508,15zł 

BNP PARIBAS 59 1600 1459 1807 1867 2000 0006 15,00zł 

BNP PARIBAS 32 1600 1459 1807 1867 2000 0007 180,00zł 

Nest Bank 56 1870 1045 2078 1071 0761 0001 700,93zł 

Alior Bank 04249010570000990089307654 200,00zł 

Paypal 479,20zł 

  

Kwoty zgromadzone w gotówce ------- 

g) Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa 

handlowego ze wskazaniem tych spółek 

 

 

W okresie sprawozdawczym Fundacja nie nabywała obligacji, nie obejmowała udziałów i nie nabywała akcji w 

spółkach prawa handlowego. 

 

h) Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych na to nabycie 

 

 

W okresie sprawozdawczym Fundacja nie nabywała nieruchomości. 

 

i) Nabyte pozostałe środki trwałe 

 

 



 

W okresie sprawozdawczym Fundacja nie nabywała środków trwałych. 

 

j) Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 

sporządzanych dla celów statystycznych 

 

W okresie sprawozdawczym aktywów fundacji wynosiły: 15 083,28zł, wartość zobowiązań w bilansie wynosiła 

13 023,00zł.  

 

8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe 

zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności 

 

Nie dotyczy 

 

9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacja w 

sprawie składanych deklaracji podatkowych 

 

Na dzień 31.12.2021 roku, Fundacja nie posiadała zobowiązań podatkowych. W 2021 były składane deklaracje 

podatkowe. 

 

 

 

10. Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu 

ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 

oraz finansowaniu terroryzmu  

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1115 , 1520 , 1655, 1798 i 2088) 

 

NIE X TAK ------- 

11. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację ustanowioną na podstawie ustawy z dnia 6 

kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1491) płatności w gotówce o wartości równej lub 

przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako 

pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane, wraz ze wskazaniem daty i 

kwoty operacji (wypełnić w przypadku zaznaczenia w pkt 10 odpowiedzi „TAK”). 

Data operacji 

 

Kwota operacji 

 

------ 

------ 

------ ------ 

------ ------ 

------ ------ 

12. Informacja o przeprowadzanych kontrolach w fundacji 

Informacja, czy w fundacji była przeprowadzona kontrola  
NIE X TAK ------ 

Wyniki przeprowadzonej kontroli w fundacji (jeśli taka była) 

------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

………………………………………. 

podpis członka zarządu fundacji* 

/dokument podpisany podpisem 

osobistym**/ 

 

 

 

 

 

 

………………………………………. 

podpis członka zarządu fundacji* 

 

 

 

 

 

 

 Gdańsk, 31.12.2022 r. 

………………………………… 

 miejscowość, data         

 

 

 

*Podpisy co najmniej dwóch członków zarządu fundacji, jeżeli statut fundacji nie stanowi 

inaczej. 

**Na podstawie art. 12d ustawy o dowodach osobistych opatrzenie danych podpisem 

osobistym wywołuje w stosunku do podmiotu publicznego skutek prawny równoważny 

podpisowi własnoręcznemu. 

 

 


