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Dane idenryfikacyjne
i".u:",a Fundacja ..Gwiazda Nadziei"
Utwurzuna Aktcm notarialnym w dniu 21. II.2007r. w Strzelcach Opcl skich w Kancclarii
Notarialncj przed Notariuszem Barbara Zabielska Rep . A or: 14885/2007
Adres Katowice ul. 3 Maja 36. 40-097
Tel. 0609719 122
Miejsce i da ta rejest racj i Sad Rcjonowy Kato wice Wsch6d w Katowicach Wydzial VIII
Gospodarczy w dni u 31.0 1.2008r.

numer ksif~i r ej estruwej
KRS 0000298237

i"::ubl) r
Minister Zdrowia

Rc~on

240842 144
Nil'
954-262-38-25

Ccle statu towe:
Cclcm Fundacji jest dzia lalnosc w zakrcsic ochrony zdrowia polcgajaca na:
1. ratowaniu ludzkiegc zycia, w szczegclnosci osob z chorobami wqtroby;
") dzialaniu na rlcez poprawy stan u ich zdrowia;
3. prcmocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej:
4. dzialalnosci naukowo - badawczej :
5. promocji i organizacji wolo ntariat u:
6. podcjmowaniu dzialan na ro..tcr osob niepetnosp ravvnych:
7. pomocy spolcczncj:
K. przec iwdzialaniu wykluczcniu spolcczncmu - w szczegolnosci chorych i nicpcl nosprawnych.

Dan e d otyczace cztonke w Zarzadu :
Prczcs Barbara Pcpkc

Wicc prezcs Marek Jozcf

(}l iala lnosc gespo da rcza
Fundacja nie prowadzi dzialalno sci gospodarczcj .

(}/j alalnosc sta tutuwa \\ 201Or.
Fundacja ..Gwiazda Nadzici' jest organizacjq pozarzadowq 0 zasicgu ogolnopolskim. dziaiajacq
na rLCCZ pomocy osobom z chorobami wqtroby. Zalozona zostala w 2007 roku. Jej sicdziha
zn ajduje silt w Katowicach. Celem statutowym Fundacji ..Gwiazda Nadzici' jest wspieranie osob
z chorohami watroby. \1.- tym takzc rc schorzeniami onkologicznymi. oraz edukacja spolcczenstwa
i zwickszanic swiadomosci Polakow w zakrcsic zagrozen. jakic dla ludzkicgo zdrowia i zycia niosa
wiru sy wywolujacc zapa lcnie watroby. Przcdrn iotem zaintcrcsowania organizacji sq wszystkie
choroby watroby. niczalcznic od ich czynnika przyczy nowego. Pom aga ona pacjentom z choroba mi
wirusowymi. mctabolicznymi. autoimmunologicznymi. genetycznic uwarunkowanymi.
toksycznymi. a takzc tyrni 0 nicustalo nej przyczynic.
W Polsce sytuacja ludzi cierpiacych na choroby watroby jest bardzo trudn a. Osoby zakazonc
wirusami hcpatotropowymi wciaz borykaja sic z trud nosciami w dostcpic do skutecznych tcrapii
przeciwwirusowych . Osoby po przcszczepie wqtroby bqdz oczekujacc na przcszczep nie otrzymuj q
zni kad pomocy w ponoszcniu kosztow za kupu lckuw i podrozy na kc nsultacjc mcdyczne. Osoby



cierpiace na nowotwor watroby. borykajacc silt z klopota mi finan sowymi nie mogq liczyc
na wsparcie finansowe paristwa i ir myc h organ izacji pozarzadowych. Finansowanic przcz organy
panstwowe diagno styki i leezenia pacjentow z chorobami watroby dalcec odbicga od rzeczy..vistych
pot rzeb. NFZ wciaz nie finan sujc badan przesiewowych wykrywajacych za kazcnia wiruscm HCY.
Pacjenci oczckuja w wiclomicsiccznych kolejkac h na specjalistyczna diagnostykc oraz wiclolctnich
- na wlasclwc lcczcnic przcciwwirusov....e...Gwiazda Nadziei" skutceznic dziala na rzccz pacjcntow
z chorobami wqtroby, wy korzystujac wszcl kie dostepne i zgodne z obowiazujqcym prawcm fonny
nacisku na instytucje rzadowe dla uzyskania poprawy istniejacej sytuacj i o ral. angazujc
silt w zbio rki funduszy na pomoe swoim podopiecznym .

W oparciu 0 statut fundacj a rca lizowala cclc statutowc poprzcz:
I) gromadzenie funduszy IlU pomoc osobom Zchorobami wqtroby

Fundacj i •.Gwiazda Nadziei" j est organizacja pozytku publicznego i z tego tytulu zabicga
o przekazanie jej 1% podatku doc hodowego. by otrzymane srodki moe przeznaczy na reali zacj e
celow statutowych - pomoc chorym i promocje zdrowia. W 20 1Or. na konto Fundacji z tytulu 1%
podatku dochodowego wplyncta kwota 49'()94.65 zl. PLN, w tym 34.330,05 zl ze wskazanicm na
konkrctnych podopiccznych l-undacji .
W 20 10 r. Fundacja ,.Gwiazda Nadzici" prowadzi la zbiorki publicznc srodkow pienieznych
o zas ieg u ogolnopolskim na moey dwoch dec yzji Ministra Spraw Wcwnctrznych i Adrninistracji .
Srodki ze zbiorek gromadzone sa na dwoch kontach bankowych . W wyn iku zbi6rek pub licznyc h
w 20 10 r. zcbrano 1.575,06 zt. w postaci wplat na konta bankowe.

1) pomoc chorym i ntepetnosprawnym
W 20 1Or Fundacja refundowala swoim podopieeznym koszty zakup: lekow. srodkow
piclcgnacyjnych i opatrunkowych . badan diagnostycznych, przej azdow do placowek mcdycznych.
pob ytu rodzicow w hotelu przyszpitalnym w czasic hospitalizacj i dxieci. Wsparcic przckazywanc
bylo na zasadach zawartych w Reguluminie Fundacji refinansowania kosztow zwiqzanych
z leczeniem. 0 pomoc Fundacj i mogly ubiegac sie osoby cic rpiacc na choroby watroby
(w szczcgolnych przypad kach - na inne ehoroby no......otworowe). ktorzy udokum cntowali
ponicsicnic wydatku. udokumentowali wskazania lckarskic do zasto sowania przcdmi ot u rcfundacji
oraz wykazali sie niskim dochodcrn. W ciagu 20 lO r. z pomoey Fundacji systematyeznic korzystalo
]5 osob .
Ogolem wydatki na wsparcie chorych oral. finansowanie dzialait na rzccz chorych w 20 lOr.
wyniosly: 3 1.4 16.25 l.t.

3) wjpo/praca z in...tytucjami patistwowymi i samarzqdowymi, zaltladami opieki zdrowome],
organizacjami pozarzqdowymi, podmiotami prywatnymi oraz osobami fizycznymi
prowadzqcymi dzia/altrose zgodnq z celami Fundacji;

Fundacja wspolpracowala z innymi organizaejami pozarzadowymi tj. min : Fundacja Pod prad zoitej
rzeki. Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Zakazonym Wirusami Hepatotropo wym i Hepa-llclp.
Stowarzyszeniem pornocy pacjentom zc schorzeniami wqtroby na tie wirusowym "SOS-WZW ".
W listopadzic 20 10 r. Fundacja ..Gwiazda Nadzici" zostala przyjl;ta w poczet eztonkbw Word
Hepatiti s Alliance (organizacji skupiajqccj stowarzys7.cnia pacjentow z cafcgo swiata)

4) Wj·zecll.5tronne Upowj·zechnianie itiformacji I} c1wrobadl wi/trob)'.
19 maja 20 10 r. w Swiatowym Dn iu Wirusowcgo Zapalenia W'!troby Fundaeja •.Gwiazda Nadzici"
zorganizowala w Warszawi e pod patronatem Word Hepa titis Alliance konfcrcncj~ prasow'!.
podcl.as ktor~j czolowi po lsey cksperci przcd staw ili fakty l.wiw.ane z kon sckwcncjami wirusowych
zapalcn ......qtroby oraz wskazali , jakic dl.ia lanie powinny zos tac nicl.wlocznie podj lttc. aby pombe
chorym na WZW . £latronat naukowy nad kon fcrcncja prasm....<\ obj 't1y: Po lska Grupa Ekspertow
IIBY. £loi ska Grupa Ekspertbw lIe y . Polskic Towarz)'stwo IIcpato logicznc oral. Polskic
Towarl.ystwo Epidemiologow i Lekarzy Choroh Zakainych. Swiatowy Dzieil Wirusowego



Za palenia Wat roby zos tal zainicjowany w 2008 rokujako odpowicdz na brak wicd zy 0 tej zak azn ej
cho robie. a takzc brak wyraznych dzia lan zmicrza jacyc h do j cj zwalczania, a ktore S4 podcjrnowanc
w przypad ku innych chorob zakaznyc h takich jak m Y/AIDS. gruzlica (TB) ezy malaria. Dzieje s ilt
tak mimo tego. rc WZW typu B i C jest tak sarno powszechna chorobq i dotyka ludz i ria t,ak4. sama
skalc jak m V/A IDS. gruzlica ezy malaria. Dzieki szc rokicrnu odzcwowi w mediach Swiato....'y
Dzicn WZW zwrocit uwage opinii publieznej, a tak ze pozwolit dotrzcc z inforrnacja 0 chorobic do
dccvd cntow. organizaeji pozarzadowych oraz do po nad narodowych organi zacji takic h j ak
Swi'atowa Organi zaeja Zdrowia (\V IIO). Ob chody Swiatowcgo Dnia WZW zainicjowaty szeroko
zakrojonc dzialania na rzeez wzrostu swiadomosci na temat wirusowego zapalenia wat roby.
Wyznaczyl y tcz eel na kolejne lata. Ja kim jest dal sze edukowanie spoleczcns tw i poszerzani c
wiedzy na temat WZW typu B i C - cho rob. kto rc kazd cgo roku dotykaja srcdnio jcdna na 12 osob
i prowadza do smierci okolo miliona ludzi na swiecie. Koszt rea lizaej i ealego proj ektu wyniosl:
20.974.90 zl.

Przy wspareiu z budzetu samo rzqdu Wojewodztwa Slaskiego w kwocie 17 562 zl j csicniu 20 10 r.

Fundaeja zrealizowala projekt polegajacy na organizaej i dwoch szkole ri dla lckarzy picrwszego
kont aktu oraz opracowaniu. druku i kolportazu 30 000 szt. dwunastostronicowyeh broszur
na tcrnat wirusowych zapalc n watroby typu B i C. Konfcrencje din lekarzy odbyty sic w dniu
25.09.20 10 r. w Katowieaeh \v Auli Wydzialu Tcologiczncgo Uniwersytctu Slaskiego przy
ul.Jordana 1X oral. w dniu 02 .10 .2010 r. w i\uli Centrum Kongresowego Akadcmii Polonijncj
w Czestochowie przy ul. Pulaskiego.
Tcmaty szkolcnia obcjmowaly nastcpujace zagadnienia:

Epidc miologia wirusowyeh zapalc n watroby typu B i C w wojewodztwic s tas kim:
Wirusowc zapalc nic watroby typu B - drogi zakazc nia, profilaktyka. diagnostyka. leczenie:
Wirusowc zapalcnic watroby typu C - drog i zakazc nia, profilaktyka, diagnostyka, Ieczenie:

- Dia gnostyka i Icezcni c nastepstw wiruso wych zapalcn watroby:
Prawd y i mit y 0 wirusowych zapalcnia ch watroby.

Wykladowcami byli dr n mcd . Ewa Janezewska Kuzck i dr n med. Arkadiusz Pisula - wyb itni
spccjalisc i w za krcsic lcczenia wirusowych vapalcn watroby. posiadajacy wiclo letnie
doswiadczenie w leczeniu tyeh chorob. certyfikuj acy sit; dru gim stopniem specj alizaej i lcczcni a
cho rob zakaz nych. na co dzien pruktykujacy w Szpi tal u Specjalistycznym \v Chorzowie (placowce
znajd ujqcej sie na d rugim miejseu w Polsce pod wzgl cdcm ilosci prowadzonych terap ii
przcciwwirusov..'ych). Przygotowania i cmowienia prezcntacj i dotyczacych sytuacj i
epidemio log iezncj w wojewod ztwie slaskim dokona li SI<l-"ki Wojcwodzk i Inspektor Sanita~y
dr Grzegorz Hudzik oraz jcgo Zastepca Dyrcktor Wod zislawska - Czapla. Obccn osc tak wybitnych
ckspcrtow wy rozniajacych sit; cgrcmnq i naj nowsza wiedza z zakrcsu cpidcmiolog ii.
diagnozowan ia i lcczcnia chorob watroby sprawila. iz uczcstnicy szko leil nie kry li swojego
zado\l."o lenia. Organ izatorzy sq przckonani . iz przckazan a wiedza \.... trak cic tych szkolen zaowocuje
w przyszlosei w postae i zwi<rkszcnia ilo sei rozpoznanyeh 7.acho rowail na wirusowc za palcnia
\...·4troby w wojew6dztwie slqskim. W takci c obu konfe rencji przeszkolonych zostalo blisko 300
lekarzy. ktorzy zdo byli po 4 punkty ed ukac}j ne. Ponadto uezestniey szko lcil otrzymali materialy
szkolcniowe. ksi¥k~ 0 wirusowym zapalcniu w4troby typu B. ulotki z a lgorytm cm post~powania

podczas diagnozowania pod k4tem wirusowcgo L..apalenia w4troby typu B. ulotk i
o ehorobaeh wqtroby. plakaty. broszury edukaeyj nc 0 WZW. u l otk~ zm..... ierajqc4. li st~ poradni
lecZ4eyc h osoby z WZW na tcrcn ic wojew6dztwa sl4skiego. opi s dzialania nowoczesnyc h metod
nicinwazyjnego badania stanu wqtroby. Szkolenia odbyly s i ~ pod patronatcm honorowym SI4skicgo
Pi1Ilstwowcgo Woj ewbdzkicgo Inspektora San itarm:go. Polskiego Towarzysl\....a Ep idemiologow
i Lekarzy Chorob ZakaLnyeh oraz mi~dzynarodowej organ i7.acji World Hepatitis Alliance. Patronat
medialny nad szkoleniam i obj41 Ogblnopo lski System Oehrany Zdrowia.
Koszt reali zacji calcgo projcktu \\oyni6sJ: 48. I70.20 /.1



Ro wniez w 20 10 r. przy wsparci u z bud zetu M iasta Katowice (dotacja w kwocie 4 3 18 zf) Fundacja
..Gwiazda Nadz ici" zorganizowala cykl picci u spotkan w sal i widowisko wej w Domu Kultury
KOSZUTKA w Katowicach dla osob za inte resowanyeh ehorobami watroby. Cztcry spotkania
odbyly sie udzialcm specj alisty chorob zakaznych, jedno - z psyehologicm. W trakcic spotkan
eks pcrc i przekazywali sluchaczom wiedzc na temat wykrywania. zapo bicgania i leezeni a chorob
wat roby oraz nastepstw wirusowyeh zapale n watroby. Podcza s spotkania z psyehologiem
uezestn icy m idi okazje posluchac 0 sposobnch radzcnia sobie zc stresem i depresja, ktore
zazwyczaj towarzysza ehorobic przcwlcklcj oral. sa jcdnym ze skutko w uboczn yeh terapii
przeciwwirusowych. Spotkania podz iclonc byiy na dwa mo duly. W pierwszym mo du le speej alista
przcdstawial wyktad wzbogaeony pokazem slajdow. W drugiej czesci, uezcstniey mogli za dawac
pytania prclegentowi . Po spotkaniu za pros zc ni ckspcrci udziclali porad indywid ualn ych.
Wyk ladowcami podczas spotkan by li: Robert Trzop - psycholog pracujacy w PCP R w Zabrzu oraz
lckarze : dr n med. Ewa Janczewska Kazek i dr n rned. Arkadiusz Pisula. Przybyli otrzymali
materialy zawieraj qcc informacjc na tcmat chorob watroby w postaci : ulotek. broszur. ksiazek
i filmow na plytach CD.
Na kazdyrn spotkaniu rozlosowano kupony uprav...niajqcc do wykonania bczpiatnych badan
nieinwazyjnego badania stanu wat rob y: fibroscan i fibrotcst. Badania byly przcznaczonc dla osob.
ktore mialy juz zdiagnozo wana chorobe watroby.
Spotkania odbyly sit; w nastcpuiacych tcrminach :
t5.05.20tOr. spotkan ie po swieco ne choroborn watroby (ogolnic).
05.06.2010r. spotkanic poswicconc tcmatowi wirusowego zapalcn ia wa troby typu C.
04,t)9.20IOr. spotkanie poswicconc tcrnatowi wiruso wego zapa lenia wat rob y typu B.
16.tO.2010r. spotkanie z psycho logiem Choroha przewtcktu - czy zagrozenie mote stai' sie

szansq?
13.11.20IOr. spotkanic poswiecone tema towi nastcpstw WZW - marskosci i raka watroby.
Koszt realizacj i ca lcgo projcktu wyniosl : 10.406.79 zt

W cclu rozpowszcchnicnia wsrod spolecze nstwa info rmacj i 0 ehorobae h watroby. d rogach za kazen
wirusami hepatotropowym i oraz konsekwenejach nielcczcnia wirusowyeh zapalc n watrob y
w 20 10 r. Fundacja: finan sowala produkcje dwoch aud yej i telewizyjnyc h Telewizji Silesia. Ponadto
przed stawiciele Fundacji wiclokrotnie wypowiada li s it; w mcdiaeh na tematy zwiazanc z chorobami
watroby oraz naglasniali problemy zwiazane z do stepcrn do diagnostyki i leczenia.

Fundacja prowadzi stronc intcmctowa www.gwiazdanadzici .pl. na ktor ej urnic szc zan c sq
informacje na temat : chorob wat roby i ich leczenia. podopiccznych fundacj i oraz dzialan
podcjmowanych przez o rganizacj e. Koszt ut rzymania strony intcmctowej w 20 10r wyniosl :
3 .660.00 zl.

W 20 10r. Fundacja prowadzita infolinie t.iniu Nadziei , pod kto rcj nurnercm . telefonujacy rnoga
zas iegnqc informacji na temat biczqcych dzialan Fundacji oraz zakres u po moey j aka mega uzyska c
od Fundaeji. Koszt funkcjonowania infoli nii w 20 10 r. wyniosl: 9 .157.00zl.

Przez caly 20 10 r w NZOZ Elvita w Katowicac h przy ul.Uniwersyt cckicj Fundaeja prowadzifa
akcje bczplatnych badan wczcsnego wy krywania raka watroby. W trakeie tej akcji 70 badania moga
skorzystac osoby znaj dujace s i\= w grupie ryzyka zae horowania na nowotW(lr wqtroby. Badania
polcgaj q na wykonaniu USG ora? zbadaniu poziomu markcrow nowotworo\\-y ch i sq d la
lIczcstnikow bezp latnc.

5) IIdzielanie w!)parcia ps)'eltologicznego ellOr)'nr Ilib IIiepelno!)prawn)'nr oraz iell rodzinonr
Fundacj a wsp61prac uje 70 grup<1: psyc hologow. kt6rl.Y udzidaj'l ind ywidualncj pomney
psyehologic zncj osobom ehorym (gJo\\1lie przcz korespondenejt; drog'l mailowq). Kontakt
do psychologow podany jest na stronie intcmetowej Fundacji.



6) dzialania maj qce na cetu poprawf sytuacji oso b Z chorobami wqtroby
W 20 10 r. Fundacja zlozy ia donicsicnic do Prokuratu ry na zarzadzenie Prezesa NFL na sk utck
ktorcgo doszfo do lawinowcgo przcrwani a leczenia oso b cierpiacych na nowotwory, lcczonych
w ramach chemiotc rapii nicstandardowej . Zarzadzenie to pozwalalo na Icczenic chcmiotcrapia
niestandardowa jcdynic w tyc h placowkach, w kt6rych pracuje wojcwodzki badz krajowy
konsultant w dzicdzi nie onko logii. Decyzja ta wprowadz ita za met w Icczcni u osob cicrpiacych
na nowotwory i w wielu przypadkach spowodowala nagk-, nic spowodowanc wzglcdami
mcdycznymi , przerwanic ich lcczcnia. Fundacja zlozyla zazalcnic na postanowienic Prokuratora.
ktory po wstepnej analizic sprawy odmowi! wszczecia sledztw, Sad uznal zazalenie Fundacji
za sluszne i nakazal Prokuratu rze doglebne zbadanie sprawy. Postcpowanic Prokuratorskic trwa.

W 20 10 r. Fundacja prowadzila korespo ndc ncje z Minis terstwem Zdrowia w sp rawic programow
tcrape utycznych wirusowego zapalenia wat roby typu B. Fundacja zlozyla trzy wniosk i 0 zmiany
program ow leczeni a WZW B.

O r is gl6wnyc h zd a rzen prawn ych w dzial alnosci Fundacj i 0 skut kach fin ansew yeh .
W 20] 0 r. Fundacja zawarla nastcpujacc umowy:

5 umow naj mu sali widowiskowej w Domu Kultury Koszutka w Katow ieaeh
1 umowa najmu sali konferencyjnej na Wydzialc Teologicznym Uniwcrsytctu Slaskiegc
w Katowicach
I umowa najmu sali konferencyj nej na Ak adcmi i Polonijncj w Czestochowie
I umowa 0 dziclo - rozwicszanie plakatow
5 umow zlecenia w trakc ie rcaliza cj i proj cktow rcalizowanych przy wsparciu 70 budzctow
samorzadow (konfcrcncjc, spo tkania z chory mi)
2 umowy 0 prace (ohie umowy zakonczone w 20 10 r.)
8 umow 0 dzielo cdukacyjnc (wy kladowcy, prelcgenci )
2 umowy na us lugi cateringowc (w tra kcic kon ferencj i)
4 umowy na uslugi tclcfonii komorkowcj (kontynuacja z lat wczesniejszych)
2 umow) ' na uslugi telefoniczne (kon tyn uacja z lat wczesniejszych. jcdna umowa zos lala
rozv... iazana w 2010r.)
I umowa na dostawe mohi lncgo lacza intcmetowcgo
1 umowa Iicencyjna na wytacznosc praw autorskich do audycj i telcwizyjncj
I umowa na adrninistrowanie strony intcmetowej (kontyn uacja zlat poprzedni ch)
I umowa na obsluge ksiegowa
2 umowy darowizny
2 umowy 0 wsp61pracy (sponsori ng)

I umowa dotacji z budzctu samorzadu Wojcwodz twa Slaskicgo
I umowa dotacji 70 budzet u Miasta Katowice
I umowa najmu lokalu biurowcgo (kontynuacja r: lat poprzed nic h)

V./ 2010 r. Fundacj a nie byla pozwana. nie pozywala nikogo. nikt nic mial do Fundacj i roszczcri
finansowych i innych.
W minionym rok u wszystkie otrzy rnanc darowizny pic niczne Fundacja \v calosci przcznaczala
na realizacje cclow statutowych.

Bane 0 uzyskanych dnchodach i pon icsionvch wvda tkach w 20 10 r.. .
Przychody ogolc rn
darowizny od osob fizycznych
darowizny od os6h prawnych
sponsoring osob prawnych
zbiorki publicznc

199.366,51 zl
350.50 z!

88 .000.00 zI
29.450,00 zl

1.575.06 zl



wplaty z tytulu 1% od podatku dochodowego od osob fizycznych
odsctki na rachunkach bankowych
dotacja z PFRON
przyc hody z wynagrodzenia PIT 4
dotacja z budzetu Miasta Katowice
dotacja z budzetu Samo rzadu Wojew6dz twa Slqskiego

Koszty llg{llclIl

Koszty adruinistracyj ne dz ialalnosci statutowcj

Koszty realizacji dzialalnoSci statutowej nieodplatnej
wtym :

- koszty organizacji Konfc rcncj i w Swiatowym Dniu Zapalcn Wqtroby
- koszty szkoleit dla lekarzy w Katcwicach i Czestoc howie + druk broszur
- koszty spotkan lckarzy z micszkancami
- info linia
- wsparcic chorych i dz iala niu na rzccz chorych

w 1)'111

W)"datki I WplpHiw 1% podutku dechodowege

Refundacja zakupu Iekow. odzywek. sprzctu rchabilitacyjncgo. kosztow
przcjazdu na kon sultacje medyczne. pobytu rodzica w hotelu przyszpitalnym .
koszt finansowania baden

Druk ulotck i kalcndarzykow z info rmacjq 0 zhi6rcc funduszy na podopiecznych

Sponsorowanie audycji i spotow tclcwizyj nych

Szkolenia dla lckarzy

Spotkania diu chorych 1. lckarzcm

49.094.65 I I
3.834 .38 /1
5.170.92 zl

11.00 zl
4.3 18.00 II

17.562.00 II

174.976,611 II

54.851.46 I I

120.125.1 4 I I

20 .974.90 /.1
48 .170.20 II
10.406.79 1.1
9 .157.00 zl

31.4 16.25 1.1

27.843 ,58 II

18.658.98 zl

1.744.60 I I

2.440.00 II

3 .000.00 I I

2.000.00 zl

Zutrudnil'nil'
liczba osob za trudnionych na podstawie umo wy 0 pracc - 2 osoby.
zwarte umowy zlcccnia. umowy 0 dziclo - I Ioscb.
OgOiem ronnl' ",-dalki l IHuiu
", yna~rndJ:t'n: 58979,05 II

w rym:
wynagrod/en hrutto umowy 0 prace : 17.904 .34 1.1
wyna~rod/ en bruno umowy zlecenia i umowy 0 dzielo: 4 1,074.71 1.1
w tym wy nagrodzcnia wyplaconc cz lon kom Zarzqdu: 23 .83 1.231.1

swiadczen urtopewych i sktadck do Z US: 4.()68,3S zl
l Jdziclonl' pOi;\'C;lki
Fundacj a nic udzielala pozyczck
K"'ol\' uloko\\ane na rachunkach banko\\nh w Lukas Bank SA :
- Rach unek biezqcy: 8.462.921.1
- Rach unck oszczcdnosciowy: 110.000.00 1.1
- Rachunck pomocniczy. zbiorki publicznc: 356.16 zl
\Vartosc nab"hch obligadi. akcii "'. spolkach pra\\a handhmego luh nielkosc flhjftHh
udlialo\\ \\ 2010 r.
Fundacja nic nabyla obligacji . akcji . nie obje la udzialow.



\Vartosc nahvn'ch nieruchomosd w 2010 r.
Fundacja nie nab yla nier uchomosci .
\Vartosc nahyn'ch pozostalnh srodknw trwalych w 2010 r
Fundacja nabyla srodkov..... trwalc niskoccrmc.
W 20 10 rok u zos talo zakupionc wyposazcnie 0 wartosci: 898 .90 zl. w tym :

krzcs la 789.95 zl
- czajnik 59.95 zl
- telcfon 49 .00 71

\Vartosc akt)'w6w i zohowi<!zan Fundacji uicnch we wlasdwlch sprawozdaniach
finansow\'ch spor.l1}dzonvch dla celnw statvst)'cznych : 121.347.35 zt, w tym :

nalcznosc i 1.872.52 zl
srodki na rachunk ach bankowy ch 118.8 19.08 zl
ruchunek biezacy 8462.92 zl
rachunck oszczednosciowy I Io.oon.oozl
rachunek pomocniczy - zbiorki 356. 16 zl
roz licze nia rnicd zyo krcsowc kosztow 655.75 zl
(aboname nt telefonic zny za styczcn 20 II r, rozmowy za grudzicn 20 l Or.)

Dane 0 dzialalnosd zleconei Fundacii (Jr.lez podmioh' panstwowe i samorLl,dowe <uslugi,
pansrn-'owe zadania zlecoOl' i zamowienia publiczne) oraz 0 w\'niku tei dzialalnosci
Fundacja nie mialu zlcconyc h zadan przez pod mioty paristwowc. samorzadowe oraz w wyn iku
postepowani a 0 udzielcnie zamowienie publicznego.
Inrormada 0 rO.llic.lcniach Fundacii z btulu dai:aqch I.obowi.,zan podatkowych a takze
infor mac ja \\ ' sprawie skladanyeh deklaracji podatkowlch
Brak zobowiaza n podatkowy ch ~ podatek od osob fizycznych zostal zaplacony w miesiacu grudniu
20 10r. Fundacja nie prowadzifa dzialalnosci gos podarczej a wszystki c wydatki dotyczyly ce low
statutowych Fundacji .
Zgodnie z Art. 17. I . Punkt 4 ustawy 0 podat ku doc hodowym od osob prawnych wolne od podatk u
sa: dochod y podatnikow. z zas trzezeniem ust. l c, ktorych ce lem statutowym jest dzialal nosc
naukowa. naukowo-techniczna. oswia towa, w tym rowniez polc gajaca na ksztatce niu studcntow,
kulturalna. w zakrcs ic kultury fizycznej i sportu. ochron y srodowiska, wspierania inicjatyw
spolccznyc h na rzccz budowy drog i sicci tele kom unikacyjncj na ws i oraz za opatrzenia wsi
w wode. dobroczynnosci , ochrony zdrowia i pnmocy spoleczne] . rchabili tacji zawodowej
i spolccznej inwalidow oraz kultu religijnego - w czesc i przcznaczoncj na te celc.
Do I Urzcdu Skarbowego w Katowicach w dn iu 30.03.20 10 r. zos tala zlozona roczna deklaracja
CIT-8 wraz z zalaczni kami CIT-8/O oraz CIT- D. dekl aracj a Pit 4R oraz deklaracjc PIT- I I.
Deklaracje ZUS DRA sq skladanc do Zakladu Ubezpi cczcn Spolecznych za kazdy miesiac.
Kontrolc
Fundacja nie byla kontrolowana przez organi zacj e i instytucjc zcwnetrzne.

Podp isy Czlonkow Zarzadu:

-----'0...:a"l'2r~~;;,~Pke
Prczcs Zarzadu Fundacj i

~: :~
/. ~arek Joze f

Wiccprezes Zarzadu Fundacj i
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na stanic mu jatk u.
o raz inwestycji

Dnd a tkew e infn r macje i nbjasnienia do sp ra wezdania fina nsuwego za ruk llhrolo\\ y

ed 01.01.20 10r. do 31.12.20 10r.

I.
I ) Szczcgo lowy zakres 100Ian wartc sc r grup rodzajowych srodkow trwulych. wanoscr

nicmatcrialnych i prawnych oraz inwestycji dlugoterminowych . zawicrejucy stan tych
ak tywow na poczatck rok u ob rotowego. zwiekszeni a i zmnicjszcnia 7 tytulu: uktualizacji
wartosci. nabycia. przemic szezcnia wcwnctrzncgo oraz stan koncowy. a lila majatku
amortyzowancgo - podobne przedstawicnic stanow i Iytukm zmian dotychczasowcj
amortyzacji lub umorzcnia:
- Fundacja ..Gwiazda Nadzici" na dzien 3 1.12.20 1Or. nic posiadal a
srod kow trwal ych. wartosci niematerialnych i prawnych
dlugotcrminowych .

2) wanosc gruntow uzytk owan ych wieczyscic :
- na dzi cn 31.12.201Or.. Fundacja nie posi ada la gruntow uzytkowanych \\ icczy scic .

3) Wartosc nic amortyzowanych lub nic umarzanych przez jcd nostkc srod kow trwalych.
uzywanych na podstawie um ow najmu. dzicrzawy i innych umow. w tym z I ~ lulu umo w
leasingu:
- Fundacja ..Gwiazda Nadzici" korzystala na pod staw ic umowy najmu /. Miastcm

Katowice z lokalu w Katowicac h przy ul. 3 maja 36 .
4) Zobowiuzania wobcc budzetu panstwa lub jednostck sumorzadu tcrytorialncgo z tytulu

uzyskuniu pruwa wiasnosci budynkow i budowli :
- Nic wys tcpujq zobowiuzania wobec budzctu paristwu lub jcdnostck samo rzadu

teryt orialn cgo z tytuiu uzyskania prawa wlas nosci budynk ow i budowli .
5) Dune o strukturze wlas nosci kapitalu podstawowego oraz liczbic i wartosci nomi nalnej

subskrybowanych akcji . w tym uprzywilcjowanych :
- Struktura wlasnosci kupitalu pod staw owego :

Wartosc kapita iu podstawowcgo W) nosi 1.050.00 zt.
6 ) Stan ria poc zqtek roku o brotc wcgo. zwiekszenia i wyko rzystanie oral: sian kon co wy

kapitalow (funduszy) za pasowych i rezcrwowych. 0 ile j cdnostku nic sporzad za
zcs tawic nia zmian w kapitalc (funduszu) wtasnvm:
- Funducju nie posiada kapitatow (funduszy) zapasowych i rczc rwowych .

7 ) Prupozycje eo do sposo bu podzia lu zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy:
Zysk w kwocic 24.388 .58 zl za okrcs od 01.01.20 lOr. do 31.12.20 lOr. zostanic
prZCZIl3CI.00Y na rcalizacje eelu statutowych Fundacja ..Gwiazda Nadzic i" - dzi ala niu
w za krcs ic oc hrony zdrowia.

8 ) Dane 0 stanic rezerw wedlug celu ieh utworzenia na poczatek rok u ob rotowcgo.
zwick szcniach. W) korzystaniu. rozwiazaniu i stanic koncowym:
- Fundacja w okresie od 0 1.01.2010 do 31. 12.201Or nic tworzyla rczcrw.

9) Dane 0 odp isach uktualizujqcych wartosc naleznosci. rc wskuzaniem stanu ua poeJ"41c-k
roku ohrolowego. Z\\ ilfks7eniach. wykorLystaniu. roZ\\iq:t.aniu i stanie 113 konicc ro\..u
obrohmcgo:

Fundarja w okresie od 0 1.01.2010 do 3 1.12.20 1Or. me tworzyla odp isl}\\
aktuali zujqcych wartosci naleznosci.

10) Podzial 7ohowi'171l11 dlugotermino\\) 'ch \\'cdlug pozycji hilansll 0 pozosla lym od dnia
hilansowcgo. przcwidywanym umow,\. okresie splat)":
- \\' okrcsie od 01.01.20 IOr. do 3 1.12.20 1Or.. nie wysl\,pu.i4 \\ Fundacji l ohowiq/..ania

dlugl1tcmlino\\ e.
11) \\ 'ykaz islotnych ptllycj i czynnych i bic-mych rozliczen rni lfd/~ okn:sowyt:h :

Do t:/.~ nnych rozlie/en milfdzyokresowych zalie70ne zostalo abonamelll Idcfoniczll\'
za styczen 201 1 roku oraz polisa dOlyc/4ca ubczpicczc-nia \\ rnku 201 1.



12 ) Wykaz grup zobo wiqza n zabezpiec zo nych na maju tku jcdnos tki (/1: wskazuniem jego
rodzaj u):
- Fundaej a nic posiada zo bowiazan za bezpicczo nych na majqtk u.

13 ) Zobowiazania warunkowe. w tym rownicz udziclonc przez jcd nos tkc gwn rancjc
i porcczcnia. tak zc wck slowe: odrebnic nalczy wykaza c informacje dotycza ce gwarancji
i poreczen wobcc jcd nos tck powiazanych:
- Fundacja nie posiada 1Olxm'i¥311 warun kowych.

2.
I ) Struktura rzcczowq (rodzaje dz ialalnosci l i teryto rial na (kraj . eksport l przychodow ncuo

rc sprzedazy produktow. towarow i matcrialow:
Fundacja ..GwiazJa Nadziei" nie osiagncla \\ o krcsic od 01.01 .201 Or. do 3 1.12.20 IOr.
przychodo w nctto ze sprzedazy produktow. towarow i marcr ialow .

I rucoornatna

a. Przvchodv L dzialalnesci statutcwcl 1911 3:;11.21
Skladk i bruno okrcslone statutcm 0.011
Pr.l~'chod~ ' L dztalalnosci statutowe] nieedplatnej poi:~tku

publicLncgo 190 350.21
Darowiznv od osob fizvcznvch 350.50
Darowiznv od osob prawnvch XX 000.00
Umowa soonson nau- zwrot kosztc w kcnfcrcncii 29 ~511 . 1I11

Dotacja z budzetu Samorzadu Wo jewodztwa 17562.00
Dotacia z budi:ctu Miasta Katowice -t 3 11t OO

Wpl aty r 1% roderku 49 094.65
Wpl ata ria kon to spcc jalnc - zbio rka publ iczna Ju lka Jozcf I ~6 5 . 1I 11

Wpl ata na kon to spccjalnc - zbio rka publ iczna - ogclne 11 0.06
Przvchudv J. dzlalalnusci statutowcj odplalncj poh:tku publicznc '0 O,llli
l'ezostale nrzvchudv okreslene statutcm 5181,92
Rcfundaciu wvnaurodzcn PEFRON 5 170.92

Wvnaurodzcnic r latnika PIT 4- 11.011
h. Pozestale p r.l\chud\ 0.00
Przvchodv vc sprzcdazy srodkow trwaivch 0.00
Przvchod v z likwidacii srodkow trwalvch 0.00
lnnc 11.00
c. Pozustale Ilnansowe J X.'~.'X

Odsctki lokat \\ kladtl\\ bankowvch 3 834.38
Od sctki (xi rozvczck 0.00
inne przvchodv finansowc 0.011

Info rma cjc 0 strukturzc zrcali zowanych przychodac h ze ws kazanicm in')de!' w tyrn
przychodo w okrcslonych statutcm z pod ziulcm na dzia lalnosc stututo wn odplatn a

d I

2) Wysokosc i wyjusnicnie przyczyn od pisow aktual izujucych srodki trwulc:
- Fundacj a nic twurzyla odpisow aktualizujacych srodki trwale.

3) Wysokosc odpisow ak tualizujacych wartosc zapasow:
- Fundacja nie tworzyla W o krcs ie od 0 1.01.20 10 do 3 1.12.20 1Or od piso w uktuali zujacych

wartosc zapasow.



794.2 4 II.

4 ) lnformacjc 0 przyc hodach. kosztach i wynikach dzialal nosci zan icchanej \\ roku
obrctowym lub przcwidziuncj do zaniechania w roku nastcpnym :
- \\' okresie od 01.01.20 IOr do 3 L 12.201 Or \\ Fundacj i nic \\ ~ stqpi la dzialalnosc

zaniechana lub przcwidziana do zaniec hania w roku nastcpnym.
5) Rozliczcnic gUm nych pozycji rozniqcych pod stawc opodatkowania podatki cm

dochod owym od wyniku finansowcgo (zysku. straty) hrutt o:
- prvychody nic pod lcgajqce opodatkowaniu:

a ) Refundacja kosztow - PEFRO N. nie zreali zowane
- wydatki nie stanc wiqcc kosztow uzyskania przychodow:

a ) nie wyplaconc umow y 0 dziclo. zlecenie 0000 d .
Razcm 0.00 zl.

6) W przypadku jednostck . kto rc sporzadzajq rach unek zyskow i strut \\ wananc tc
kulkulacyjnyru. dane 0 kosztach wytworzcniu produktow na wlasnc potrzcby oral:
o kosz tach rod zajowych:
- Fundacja sporzadza rachunek zyskow i strut w wariuncic porown awczvm.

o Jpl una I meodptatnq

InformaeJa n strukturze kosztew 120 12S.I~

Kosztv reali zacii dzialalnosci statutowe i nicodnlatnci 1201 25.14

S\\iadczl:nia pienieznc: 0000

S\\ iadczcnia nicpicnieznc : 1201 25.14
Dzialania na rzccz chorych i wsparcic chorych 31. 4 16.25
- U' tym ze .{m dkljU' J% 118-/3.58
- \I" tvm ze .{rodkljU- Funduci i ..., 5 -1.6-

Infol inia dla chorvch i podcpiecznvch 9157.00
Konferencja w Swi atowvm Dniu Zapalcn Watruby 20 974.90

Szkolenia dla lckarzy i druk broszur - projckt przy wsparciu Samorzadu ~8 170.20
Wojcwodztwa
- \I" tvm finansowunie ze srodkow J% J (HlI!. (HI

Spotkania dla chorych z lcka rzem - projek t przy wsparci u Miasta 10 ~06.7')
Katowice
- \1" inn finansowanie ; (' .~rodklhl" J% 2 ()()I!.I! I!

Kosztv rcalizacji dzialalnosci statutowcj odplatncj 0.00
Wartosc snrzcdanvc h towarow i materialcw (J.OO

Swiadczcnia rueni .znc: 0000
Swiadczcnia nicnieniczne: 0000

Ku~.lf\" administracvine 5-t H51,-t6

Ymcrty zacja 0000
'uzvcie materi alow i cncruii 2 .330.2.1

Ustuui obce 10 292.78
Podatki i oolatv 102000
\\'\'nagrodzcnia 36 19655
Ubczpicczcnia spoleczne i innc swiadczcnic dla nracownikow 2 680.40
Pozosta!e kosztv rodzajowc J 249 .50
Wartosc snrzcdanvch towarow i rnate rialow 0.00-

lnformacja 0 strukturzc kosztow stanowiacych swiudczcnia picniczne i nicpicnicznc
okreslone statutcm 0 strukturze kosztow adruini strac yjnych oraz 0 podzialc na dzialalnosc
d id I



7) K05Zt wytworzenia srod kow trwalych w budowie: w tym od setki oral. skapitali zowane
roznicc kursowe od zobowiqza n zaciagnictych w celu ich sfinanso wunia :
- Fundacj a okresie od 01.01.10lOr do 3 1.11.20 10r. nie reali zowala kosztow wytworzcnia

srod kow trwalych.
8 ) Ponicsione w ostatnim roku i planowanc na nastcpny rok naktady na n icfi nansowc

aktywa trwalc: odrebnie nalczy wykaza c pon iesione i planowanc nakl ady na ochronc
srodo wiska:
- l-undacja w okresie od 0 1.01.20 l Or do 31. 11.101 Or. nie poniosla nakladow

na nicfi nansowe aktywa trwale.
9) lnfo nnncjc 0 zys kach i stratach nad zwyczajnych . z podzialcm na losuwc i pozostalc :

- \\ bilu nsic na dzien 3 1.11.20 1Or. nie wystcpuja straty i zyski nadzwyczajnc .
10) podatck dochodowy od wyniku na opcracjach nadzwyczajn ych :

- w bilansic na dzien 3 1.12.20 IOr. podatck nic wystepujc.

2a .
Dla pozycj i bilansu oraz rachunku zysko w i strut. wy razc nych w walutac h obcych - kursy
przj jete do ich wyccny:

w hilansie na dzicn 3 1.12.20 1Or. pozycje w wa lutach obcych nic \\} st~Plljq "

3.
Objasnicnic struktury srodkow pic nicznyc h przyjctych do rachunku przcplywo w picnicznych:

- Fundacja nie spo rzadza rac hunku przcpl ywow pienie znych w zwiazku v. nil' spetnianic m
ustawowych wymogow.

~.

lnformacj c 0:
I ) prvcci emyrn w roku o broto wym zatrudnieniu. z pod zialem na grupy 7.3wodO\\I.::

- Fundacja w roku o brotowym 01. 01.2010r do 3 1.12.20 10r. zatrud niala dwoc h
pracow nik ow na um owe 0 prace. Umowy nie nakladaly si~ na siebic CI.aSO\\( l .

2) wynagrod zeniach. Iaczn ic z wynagrodzcniem z zysk u. wyplacony ch lub nalezn ych
osobcru wchodzacym w sklad organow za rza dza jacych i nadzorujacych spolck
handlowych (dla kazdcj grupy osobno).
- wynagrodzenie Zarzadu: 23.831,23 zl (wyplacone na podstawie LlIllO\\ Y 0 pracc

i L11ll0\\Y zlcccnic).
3) pozyczkach i swiadczcniach 0 podobnym charaktcrzc udziclonych osobom wchodzacym

\\ sklad organow zarza dzajqcych i nadzorujucych spolek handlowych (dlu kuzdcj grupy
osobno]. rc wskazaniem warunkow oprocentowania i termi now spiaty:

nic udziclono pozyczck i swiadcze n 0 podobnym chamktcrzc OSOOO Ill wchodzacym
w sk lad organow zarzadza j acych i nad zorczych Fundacji .

5.
I) lnformacjc 0 znaczacyc h zdarzeniach dotyczacych lat ubicglych ujetych \\ sprawozdaniu

finan sowym roku obrotow cgo:
• \\' Fundacji \\ latach ubiegfych nil' zaistnialy znaczacc zdarzcnia mc jqcc \\ply\\

na prowadzona dzialal nosc.
2) ln formacjc 0 znaczacych zdarzcniuch. jakic nastupily po dniu bilansowym.

a nicuwzglcdnionych w sprawozdani u finansowy m:
- zda rzcnia takie nic wyst<ij) ily.

3 ) Przcd stawicnie dokonanych w roku o hrotowym zmian l.asad (polityki) rachunk(l\\osci.
\\ tym metod \\)ceny oraz zmian sposo bu spo T7.qdz.3nia spmwozdania tinansO\\c go. jl.::idi
\\)'\\ krajq one istotny wplyw na syl uacj 't majqtkowq. linansowq i \\ynil.. tinansO\\)
j l.:dnosl ki. ieh prz),czyny i spowodowanq zmianami b\ ot.; \\) -niku tin ansO\\ cgo or-v
zm ian \\ kapitale (fund usi' u) \\ Ias nym:



- zmiany takic nie wystapi ly.
4 ) lnformacjc liczbowc zapewniajace porownywalnosc danych sprawozdania finansowcgo

za rok poprzcdzajacy cc sp rawozdanicm za rok ob rotowy:
- Fundacja sporzadza sprawozdanie finansowe zapewniajuce porow nywalnosc danych
za rok poprzedzaj acy. Jedynymi zmianami sa :
W Ruchunku Wynikow za rok 2009 Przychody c dzia lalnosci statu towcj wykazano
w pozycjach AliI i A II3
W Rachunku Wynik ow za rok 2010 Przyehod y z dzialalnosci statu towcj wykazano
\\ jcdncj pozycji A lii
W Rachunku Wynik ow za rok 2009 Koszty rcali zacji zad an statutowych wykazano
W pozycjach 111 i B3
W Rach unku Wynik cw za rok 20 10 Koszty real izacji zadan statutowych wykazanu
\\ jcdncj pozycj i B I.

b.
lnfo rmacj c o wspolnych prvcdsiewzicciach. ktorc nie podlegajq kon solidacji:

- nic dotyczy.
7.

W przypadk u sprawozdania finansowcgo za ok rcs. w ciagu ktorcgo nas tapilo polaczcnic:
- rue do tyczy.

8.
W przypad ku wystepowania nicpcwnosc i co do mozfiwosci kontynuowania dz ialaln osci . opis
tych nicp cwnosci oral. suvicrdzenic. 7C taka nicpcwnosc wyst cpuje oraz wskazanie. elY
sp rawozdanic finansowc zawiera korekt y I , tym zwiazane: informacja powin ua zawicruc
rownicz opls podcjmowanych badz planowanych przez jednostkc dzialan majucych na cclu
cli minacjc nicpcwnosci :
Nie mamy do czynicnia rc zjawiskicm niepcwnosci \\ dalszcj dzialnlnosci Fundacji .
Organizacja posiada szcrukic mozliwosci dzia lania na rzecz ochrony zdrowia . szerzenia
informacji na temat choroh wutrcby oraz pomocy chorym. Przcd Fundacju pojuwiaja sit; coruz
wicksze wyzwania. 0 0 Fundacj i zglasza sit; wiel u podopiccznych I prosba 0 pomoc
i wsparcic . Wei'lz istn ieja problemy z dostepcm do leczenia. \\chti. obserwujc sit; hardzo rnska
swiadomosc spoieczcnstwa na tcm at l agro/ en j akic niosa zakazcnia wirusami
hcpatotropowymi . Na finansowanic tych dzial an Fundacja stara sit; ubieguc 0 srodk i z coral:
rcznorodnicj szyc h zrode! z zastrzezenie m. by byly one bczpicczne i nic wiazaly si\'
z zaciaganicm zobowiazan typu kredyty el.Y pozyczki.

9.
W przypadk u. gdy inne info rmacje nil: wymicnione powyzcj moglyhy \\ isto tny sposob
wplyn'lc na occnc sytuacji majatkowcj. Iinansowej oral. wynik finan sowy jcdno- tki. nalcvy
ujawnic te informacjc.
- nie doryczy.

10.
Fundacja nie podlega obligatoryj ncmu budaniu bilansu i rachunku wyni kow. pr/CI

uprawniony podmiot audytorski z uwagi na hrak spclnienia war unkow usta \\{}\\ych.

Sporlild/il :

~'l ~ ..

Ann Badura
wW'/)2:1. J07cf

Wicepre/ cs Zam tdu Fundacji

Bar t'o ra '',,:or\..c

l)rC/c~ Zaua.du Fundacj i

;
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Fundaca "Gw iazda Nadziei"
(Nazwa jednostki)

Rachunek wynik6w

REGON: 24084 2144
(Numer statystyczny)

na dzien 31.12.2010
Rachune/( ~I/(OW SfXXlifdZony 1flOdme11~m/(1f!m do ro1porz~ze",a MlflIstra FltlansOw 1 15 11 2001 (DZ, U 137po1 1539 1

pain 1m)

KwotaZ& popt'Zednl roll Kwotaza biet~cy

Pozycja Wyszczeg 61nienie roll obrot
01,01.200I-UI2.2GOt 01.01.2010_Ul2.2010

1 2 3 4
A. P chod z dziatalnosci etatutowei 289185,90 190350,21
I. Skladki brutto okreslone slatutem
II lnne rz cnod oerestcne statutem 289 18590 19035021
1 Przychody z dzialalnosci statutowej nieodpl atnej poZytku

ubliczneao 36 35690 190 350 21
2 Przychody z dziaialnoSci statutowej odplatnej poi:ytku

ublicznecc
3 Pozosta!e rz cnoo ceestcne statutem 25282900
B. Ko. reanz acu zadaiJ sta tuto c h 172495,06 120125,14
1 Koszty realizaqi zadan statuto wych dzialalnosci

necocemet OOi:vtku oubucznecc 18 103 85 120 125 14
2 Koszty realizacji zadari statutowych dzialalnoSCiocIpiatnej

poi'ytku publicznego
3 Pozosta!e kosz reauza -i zadari statu to '" 154 39121
C. Wynik finansowy na dzialalnoi ci 8ta tutOwej (wie lkoic

dod..tnia lub ujemna ] lA-B) 116690,84 70225,07
D. Koszty administrac jne 45279,51 54 851 ,46
1 ruz cie material6w i ener ii 609558 233023
2 u. ,ecce 11 43394 1029278
3 Podatki i 0 a 142 00 102 00
4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia spoIeczne i inne

swecczema 20 10000 38 876 95
5 Amo a ,
6 Pozos!ale 750799 324950
E. Pozostate przychody (nle wymlenione w pozycjl A I G) 14126,91 5181 ,92
F.

Pozostale kosrty (n ie wymienione w paz. B, 0 i H) 6,65 1,33
G. P chod finansowe 3283,17 3834,38
H. K08zty nnaneowe

I. . Wynlk f1nansowy brutto na caloksztalcle dzlalalnoScl
(wielkoSc dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) 88814,76 24388,58

J . Z kl i 8tra 04d czaine 0,00 0,00
I. Z skinad czane - wielkosc dodatnia
II Sira "d czane - wielkosc uemna
K. nik finan so o 61em (I+J) 88814,76 24 388,58
I Roznica zwiekszajaca koszty roeu nastepoeqc (wielkosc

uiernna
II. Rozmca zwifi!ksz aJ<\ca przychody roku nastepneqc

wielkosc dodatni~\·


