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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2020-10-29

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     POMORSKIE

Gmina GDYNIA

Powiat GDYNIA

Ulica UL. ROMUALDA 
TRAUGUTTA

Nr domu 2 Nr lokalu 

Miejscowość GDYNIA Kod pocztowy 81-388 Poczta GDYNIA Nr telefonu 535600019

Nr faksu E-mail fundacja@miedzy-
slowami.org.pl

Strona www www.miedzy-slowami.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2010-12-27

2014-08-28

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 22117554700000 6. Numer KRS 0000374172

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

Katarzyna Urbańska dyrektor TAK

Izabela Olejniczak 
Pachulska

dyrektor 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

Anna Oller członek TAK

Ewa Burkiewicz członek TAK

Katarzyna Kaczorowska 
Bray

członek TAK

Natalia Chabowska członek NIE

Blanka Nartowska członek NIE

FUNDACJA WSPARCIA OSÓB Z ZABURZENIAMI KOMUNIKACJI "MIĘDZY SŁOWAMI"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Fundacja została powołana w celu: 
1. kompleksowej rehabilitacji osób z zaburzeniem komunikacji,
2. działania na rzecz integracji społecznej osób osób z zaburzeniem 
komunikacji,
3. działalności edukacyjnej polegającej na podnoszeniu kwalifikacji 
terapeutów,
4. wsparcie członków rodzin i opiekunów osób z zaburzeniem komunikacji,
5. wspieranie inicjatyw mających na celu likwidowanie barier społecznych,
6. aktywizacji zawodowej osób osób z zaburzeniem komunikacji,
7. edukacji społecznej polegającej na podnoszeniu poziomu wiedzy 
dotyczącej zaburzeń komunikacji.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele poprzez odpłatne i nieodpłatne działania 
obejmujące:
1. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i 
humanistycznych (PKD 72.20.Z).
2. Działalność związaną z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 
82.30.Z).
3. Działalność szpitali (PKD 86.10.Z). 
4. Działalność paramedyczną (PKD 86.90.D).
5. Pozostałą działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 
niesklasyfikowaną (PKD 86.90.E). 
6. Pomoc społeczną z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i 
osób niepełnosprawnych (PKD 87.30.Z).
7. Pomoc społeczną bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i 
osób niepełnosprawnych (PKD 88.10.Z).
8. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 
niesklasyfikowaną (PKD 94.99.Z).

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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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

Działania Fundacji są skierowane do osób po udarze mózgu, w wyniku którego straciły mowę. Ta grupa nie ma żadnego wsparcia 
ani możliwości reintegracji do życia społecznego. Zarówno w Trójmieście jak i w Polsce Fundacja, jako pierwsza stworzyła 
miejsce wspomagające powrót osób z afazją do społeczeństwa. Projekty Fundacji:
1. „Afa-Integracja” projekt prowadzony od 01.02.2012 do dzisiaj – oferujący:
- trening językowy mający na celu odbudowywanie kompetencji komunikacyjnej, budowanie wiary w możliwość dialogu z
drugą osobą
- trening społeczny dla osób z afazją poprzez zajęcia grupowe w sytuacjach naturalnych (sklep, kawiarnia) oraz
odbywające się w miejscach publicznych (teatr, kino, muzeum)
- wsparcie psychologiczne dla chorych i ich opiekunów mające na celu pomoc w rozwiązywaniu problemów dnia
codziennego, występujących wśród osób z afazją.
2. „Gdynia bez barier w komunikowaniu się” 01.08.2012-31.12.2013.– kampania promocyjna i edukacyjna czym jest afazja
i jaki ma wpływ na jakość życia 01.08.-30.12.2012.
- kubki na których znajdują się porady jak mówić do osoby z problemem z afazją - autorstwa podopiecznych Fundacji,
- Film dokumentalny - obraz na temat życia z afazją.
3. " Innowacyjny system psychospołecznego wsparcia dzieci i młodzieży uczącej się po urazach i chorobach 
czaszkowomózgowych"
realizowany od 01.06.2014 do 31.12.2014 r,
Celem głównym projektu było wypracowanie modelu wsparcia osób w wieku 15-24 lat po przebytych urazach 
czaszkowomózgowych
z zaburzeniami mowy i funkcji poznawczych w procesie reintegracji społecznej oraz ich rodziców lub
opiekunów. Cele szczegółowe zakładały:
• Zwiększanie poprzez trening językowy wiary w powrót do zdrowia i możliwość życia w społeczeństwie mimo choroby,
• wsparcie psychologiczne i poszukiwanie na nowo własnej tożsamości,
• minimalizowanie lęku przed powrotem do społeczeństwa,
• akcentowanie umiejętności interpersonalnych, które nadal posiadają, mimo niepełnosprawności,
• rozbudzenie potrzeb aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie,
• wsparcie opiekunów poprzez pomoc psychologiczna,
• organizowanie grup wsparcia dla uczestników projektu i ich rodziców/opiekunów
• wiara w swoje możliwości i aspiracje zawodowe
• upowszechnienie doświadczeń projektu.
3. „Śpiewać każdy może” projekt realizowany od 01.02.2014 do 31.12.2015,projekt sfinansowany ze środków Gminy Miasta 
Gdyni.
Cel główny projektu jest prowadzenie zajęć ze wspólnego śpiewania. Uczestnicy poza satysfakcją ze wspólnego śpiewania
i grania na podstawowych instrumentach muzycznych, podkreślali zarówno radość z bycia w grupie jak i otrzymanego
wsparcia zarówno od prowadzących zajęcia, jak i od siebie nawzajem.
4.” Joga na krześle” - realizowany od 01.02.2014 do dzisiaj. Głównym celem projektu jest integracja ducha i ciała dzięki 
uczestnictwu w zajęciach jogi, poznanie siły oddechu i umiejętność skupienia się na nim.
5. "Żyć z afazją" - poradnia telefoniczna dla osób z afazja i ich opiekunów, realizowany od 02.2015 do chwili obecnej.
Celem jest udzielanie wsparcia neurologopedycznego, psychologicznego i prawnego osobom z afazją i ich opiekunom.
6. „Radość uczenia się przez całe życie w duchu pedagogiki Montessori ” -projekt realizowany w 01.01-31.12. 2015 roku dla
najstarszych seniorów z afazją - to innowacyjna metoda pracy z seniorami według koncepcji pedagogicznej Marii Montessori. 
Pedagogika M. Montessori – uznana na całym świecie jako innowacyjna, alternatywna edukacja dzieci i młodzieży została od 
kilku lat twórczo zastosowana w Austrii.
7. " Ogólnopolska poradnia telefoniczna dla osób z afazją i ich opiekunów" - projekt finansowany ze środków PFRON i
realizowany od 02.2015 r do chwili obecnej- prowadzenie poradnictwa psychologicznego, neurologopedycznego i prawnego dla 
osób z afazja i ich opiekunów.
8. " Poradnia neurologopedyczna dla dorosłych osób z afazją" - projekt finansowany ze środków PFRON realizowany od 01.2016 
do chwili obecnej - prowadzenie indywidualnej terapii logopedyczne dla osób z afazja z województwa pomorskiego.
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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

120

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Dzaiałania na rzecz: 1. kompleksowej 
rehabilitacji osób z zaburzeniem komunikacji, 2. 
działania na rzecz integracji społecznej osób 
osób z zaburzeniem komunikacji, 3. działalności 
edukacyjnej polegającej na podnoszeniu 
kwalifikacji terapeutów, 4. wsparcie członków 
rodzin i opiekunów osób z zaburzeniem 
komunikacji, 5. wspieranie inicjatyw mających 
na celu likwidowanie barier społecznych, 6. 
aktywizacji zawodowej osób osób z zaburzeniem 
komunikacji, 7. edukacji społecznej polegającej 
na podnoszeniu poziomu wiedzy dotyczącej 
zaburzeń komunikacji.

86.90.E 0,00 zł

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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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) 616 565,85 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 416 460,25 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 200 105,60 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Dzaiałania na rzecz: 1. kompleksowej 
rehabilitacji osób z zaburzeniem 
komunikacji, 2. działania na rzecz integracji 
społecznej osób osób z zaburzeniem 
komunikacji, 3. działalności edukacyjnej 
polegającej na podnoszeniu kwalifikacji 
terapeutów, 4. wsparcie członków rodzin i 
opiekunów osób z zaburzeniem 
komunikacji, 5. wspieranie inicjatyw 
mających na celu likwidowanie barier 
społecznych, 6. aktywizacji zawodowej osób 
osób z zaburzeniem komunikacji, 7. 
edukacji społecznej polegającej na 
podnoszeniu poziomu wiedzy dotyczącej 
zaburzeń komunikacji.

86.90.E 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 12 270,74 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 402 473,15 zł
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1 716,36 zł

2.4. Z innych źródeł 200 105,60 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 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 12 270,73 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 598 437,67 zł 12 270,73 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

458 159,77 zł 0,00 zł

64 295,16 zł 0,00 zł

1 prace remontowe wykonane w lokalu Fundacji 8 420,58 zł

2 zakup Notebooka Lenovo V130 2 399,01 zł

3 zakup 16 szt. krzeseł - wyposażenie sali 1 451,14 zł

w 
tym:

0,00 zł

285 463,15 zł

117 010,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

1 716,36 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 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 -41 699,52 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 135 810,44 zł

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

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

0,00 zł

18,62 zł

75 299,50 zł

664,62 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

12 270,73 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 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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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)

1 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)

1,00 etatów

5 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

0 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 102 132,61 zł

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

102 132,61 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)

0,00 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)  

1 000,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

1 000,00 zł

10 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)

0 osób

w 
tym:

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

0 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

10 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

31 669,34 zł

31 669,34 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 70 463,27 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 1 669,34 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 100 463,27 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

0,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

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

1 Afa Integracja wsparcie dorosłych osób z 
afazją w procesie reintegracji 
społecznej

Urząd Miasta Gdyni 60 000,00 zł

2 Joga na krześle - zajęcia dla 
seniorów z afazją 55+

prowadzenie autorskich zajęć 
jogi dla seniorów 55+ po udarze 
mózgu

Centrum Aktywności Seniora w 
Gdyni

5 700,00 zł

3 Specjalistyczne usługi 
Opiekuńcze dla Osób z afazją

terapia 
neurologopedyczno/psychologi
czna w domu

MOPS w Gdyni 80 000,00 zł

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

0,00 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

1 000,00 zł

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

1 Poradnia 
Neurologopedyczna dla 
dorosłych osób z afazją

prowadzenie indywidualnej 
terapii dla dorosłych osób z 
afazją

PFRON 268 800,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Katarzyna Urbańska
Izabela Olejniczak Pachulska Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2020-10-29
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