
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2019

• 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 2020-09-28

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     POMORSKIE

Gmina M. SOPOT

Powiat M. SOPOT

Ulica OSKARA KOLBERGA Nr domu 6 B Nr lokalu 25

Miejscowość SOPOT Kod pocztowy 81-881 Poczta SOPOT Nr telefonu 58 551 84 72

Nr faksu E-mail fundacja@domrainmana.pl Strona www www.domrainmana.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2005-10-28

2005-10-28

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 22013388300000 6. Numer KRS 0000243408

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

EWA SZMYTKOWSKA PREZES FUNDACJI TAK

TERESA WAŚNIEWSKA-
MUSKAT

WICEPREZES 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

KAMILA CHMIELEWSKA PREZES RADY FUNDACJI TAK

GRAŻYNA RUTKOWSKA WICEPREZES RADY 
FUNDACJI

TAK

JANINA LEWANDOWSKA-
TEOFILEWSKA

SEKRETARZ RADY 
FUNDACJI

TAK

FUNDACJA DOM RAIN MANA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności na rzecz osób z autyzmem, 
zespołem Retta i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi oraz na rzecz ich 
rodzin, a w szczególności:
a) całokształt zadań związanych z założeniem ośrodka lub innych miejsc  
stałego pobytu  
         oraz pracy, terapii i rehabilitacji dorosłych osób z autyzmem i 
pokrewnymi zaburzeniami, 
         zwanych dalej Ośrodkiem,
b)  zapewnienie niezbędnych środków dla funkcjonowania tego Ośrodka 
oraz sprawowanie 
         pieczy nad jego działalnością,
c) upowszechnianie wiedzy o autyzmie i pokrewnych zaburzeniach oraz 
sposobach terapii,
d) skupianie wokół idei Fundacji osób chcących pomóc osobom z 
autyzmem, zespołem 
         Retta i pokrewnymi zaburzeniami.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a)   przygotowanie programu i zasad funkcjonowania Ośrodka,
b)   budowę Ośrodka oraz zorganizowanie jego działalności,
c)   zakup sprzętu niezbędnego do prawidłowego działania Ośrodka,
d)   prowadzenie Ośrodka,
e)   szkolenie personelu Ośrodka,
f)   konferencje, wykłady, szkolenia i publikacje popularyzujące 
humanistyczne metody
     opieki nad osobami z autyzmem, zespołem Retta i pokrewnymi 
zaburzeniami rozwojowymi.
g) prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz edukacji, 
terapii i rehabilitacji  
      osób z autyzmem, zespołem Retta i pokrewnymi zaburzeniami 
rozwojowymi.
h) prowadzenie poradnictwa dla rodzin, organizacji i instytucji 
zajmujących się  świadczeniem  
      pomocy osobom z autyzmem, zespołem Retta i pokrewnymi  
zaburzeniami rozwojowymi.
i) współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi, 
krajowymi i  
      międzynarodowymi, działającymi w zakresie objętym celami Fundacji, 
poprzez  
      organizowanie wspólnych akcji dotyczących:
- wspierania inicjatyw zmierzających do poprawy stanu przepisów prawa 
w zakresie  problemu autyzmu, zespołu Retta i  pokrewnych zaburzeń 
rozwojowych.
- propagowanie w społeczeństwie wiedzy o potrzebach osób z autyzmem, 
zespołem  
      Retta i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi.

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

POMOC OSOBOM Z AUTYZMEM I POKREWNYMI ZABURZENIAMI ROZWOJOWYMI ORAZ ICH  RODZINOM,  UPOWSZECHNIANIE 
WIEDZY O AUTYZMIE,  PROMOCJA MISJI FUNDACJI.

 Udzielanie porad potrzebującym rodzicom i profesjonalistom (konsultacje osobiste, telefoniczne, email ).

 Spotkania integracyjne dla grupy rodziców i przyjaciół osób z autyzmem                ( spotkanie opłatkowe, piknik w Kwiekach)

 Zorganizowanie we współpracy z Sopoteką konferencji Naukowej „Nasz Autyzm. Poszukiwanie drogi” 12.04.2019 r. Z 
prezentacjami wystąpili: 
Ewa Szmytkowska – Dzieci zagubione w rzeczywistości. Krótka historia wiedzy o autyzmie., Agnieszka Wroczyńska – 
Nowoczesna diagnostyka medyczna – jak może pomóc osobom z autyzmem?.  Małgorzata Kurowska – Nie święci garnki lepią 
czyli praktyka zajęć ceramiki z młodzieżą z autyzmem., Celina Twardysz – Attention Autism – nieodparte zaproszenie do nauki., 
Izabela Minga i Iwona Mostowska – Trening umiejętności społecznych w Dziecięcym Klubie Integracyjnym TAO w           
Wejherowie jako czynnik rozwijający Maksymiliana i Krzysia, Jakub Dyda – Ski – terapia, czyli narciarstwo zjazdowe bez 
dyskryminacji.

• Spotkanie szkoleniowe w Gdyni (Biblioteka Pedagogiczna) dla nauczycieli  przedszkoli, nt. autyzmu – Ewa Szmytkowska  

 Zorganizowanie14.09.2019 r wycieczki integracyjnej do Fojutowa dla osób z autyzmem i ich rodzin  i piknik w Kwiekach. 
Wsparcie grantowe Urzędu Wojewódzkiego. 

 Uczestnictwo w forach  internetowych związanych z autyzmem

 Nowa strona Internetowej Fundacji www.domrainmana.pl i prowadzenie  profilu Fundacji na facebooku

 Przygotowanie,  wydanie półrocznika AUTYZM nr 19 – sierpień 2019 r i rozprowadzanie pisma.

AKCJE CHARYTATYWNE

• 10.11.2019 r. Koncert Charytatywny na rzecz Domu Rain Mana w Kwiekach  -    Katarzyna Groniec z Zespołem Immortal Onion 
i Kacper Fułek:  Artyści zagrali koncert na rzecz budowy Domu dla osób z autyzmem na farmie we wsi Kwieki k/Czerska. W czasie 
koncertu odbyła  się aukcja charytatywna obrazów i grafik trójmiejskich artystów na rzecz budowy Domu dla Osób z Autyzmem 
na farmie we wsi Kwieki k/ Czerska. Współpraca z BART  i Operą Leśną i Fundacja Kocham Sopot.
 Działania na rzecz pozyskiwania nowych przyjaciół i sponsorów, kampania 1 %. Współpraca z Polską Misją Katolicką z 

Hamburga, Lions Club Neptun 

CAŁOKSZTAŁT ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ZAŁOŻENIEM OŚRODKA STAŁEGO POBYTU DLA OSÓB Z AUTYZMEM NA WIEJSKIEJ FARMIE

• Przygotowania dokumentacji potrzebnej do wystąpienia o pozwolenie na budowę Domu w Kwiekach. 
• Nawiązanie kontaktów z Burmistrzem Gminy Czersk i Pełnomocnikiem s/s osób niepełnosprawnych w Czersku.
 Podtrzymywanie przyjaznych kontaktów z sąsiadami w Kwiekach (piknik).

WSPÓŁPRACA Z INNYMI ORGANIZACJAMI 

 Autyzm Polska, Fundacja Kocham Sopot, BART,  Centrum Wolontariatu w Sopocie, Fundacja Wspólnota Nadziei, Fundacja Ada
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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

400

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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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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

 Udzielanie porad potrzebującym rodzicom i 
profesjonalistom (konsultacje osobiste, 
telefoniczne, email ).

 Spotkania integracyjne dla grupy rodziców i 
przyjaciół osób z autyzmem ( spotkanie 
opłatkowe, piknik w Kwiekach)

 Zorganizowanie we współpracy z Sopoteką 
konferencji Naukowej „Nasz Autyzm. 
Poszukiwanie drogi” 12.04.2019 r. 
• Spotkanie szkoleniowe w Gdyni (Biblioteka 
Pedagogiczna) dla nauczycieli  przedszkoli, nt. 
autyzmu – Ewa Szmytkowska  

 Zorganizowanie 14.09.2019 r wycieczki 
integracyjnej do Fojutowa dla osób z autyzmem i 
ich rodzin  i piknik w Kwiekach. Wsparcie 
grantowe Urzędu Wojewódzkiego. 

 Uczestnictwo w forach  internetowych 
związanych z autyzmem

 Nowa strona Internetowej Fundacji 
www.domrainmana.pl i prowadzenie  profilu 
fundacji na facebooku
• Działania na rzecz budowy Domu dla osób z 
autyzmem w Kwiekach: 
- 10.11.2019 r. Koncert Charytatywny na rzecz 
Domu Rain Mana w Kwiekach  -    Katarzyna 
Groniec z Zespołem Immortal Onion i Kacper 
Fułek.
- Akcja 1% na rzecz Domu Rain Mana 
- Przygotowania dokumentacji potrzebnej do 
wystąpienia o pozwolenie na budowę Domu w 
Kwiekach. 
- Nawiązanie kontaktów z Burmistrzem Gminy 
Czersk i Pełnomocnikiem s/s osób 
niepełnosprawnych w Czersku.
 Podtrzymywanie przyjaznych kontaktów z 
sąsiadami w Kwiekach (piknik).

88.10.Z 0,00 zł
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31 156,69 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 2 800,00 zł

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) 955 037,38 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 946 218,96 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 1 535,20 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 7 096,50 zł

e) pozostałe przychody 186,72 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

Przygotowanie,  wydanie półrocznika 
AUTYZM nr 19 – sierpień 2019 r i 
rozprowadzanie pisma. Cały Zespól 
Redakcyjny pracuje wolontarystycznie, a 
pobierana opłata za pismo zabezpiecza 
koszty druku i wysyłki pisma. Pieniądze 
uzyskane ze sprzedaży pisma zabezpieczają 
koszty druku i wysyłki kolejnego numeru 
AUTYZMu, pozostałe prace związane z  
przygotowaniem pisma są wykonywane 
wolontarystycznie. Pismo ukazuje się 1 x w 
roku w nakładzie 500 egz. i trafia do 
rodziców i profesjonalistów zajmujacych się 
autyzmem. AUTYZM jest jedynym w Polsce 
pismem, które ukazuje się systematycznie 
od r. 2002.

56.14.Z 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
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 57 144,39 zł

2.4. Z innych źródeł 863 936,30 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 434 804,18 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 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: 15 703,53 zł 0,00 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

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

8 741,50 zł 0,00 zł

3 194,30 zł 0,00 zł

0,00 zł

104,19 zł

w 
tym:

0,00 zł

2 800,00 zł

0,00 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

37 508,39 zł

5 000,00 zł

14 636,00 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 937 477,46 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -1 659,10 zł

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

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

3 663,54 zł

0,00 zł 0,00 zł

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
(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)

0 osób

0,00 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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1.2. 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)

0,00 etatów

0 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)

30 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

5 osób

25 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0,00 zł

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

0,00 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)  

0,00 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)  

0,00 zł

1 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

1 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0,00 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)

W Fundacji nikt nie pobiera wynagrodzenia ani nie są 
przyznawane żadne nagrody uznaniowe pienieżne czy 
rzeczowe  członkom Zarządu czy Rady Fundacji.

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)

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) 

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

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

0,00 zł

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

1 Bliżej Domu Rain Mana. 
Wycieczka integracyjna osób 
z autyzmem i ich rodzin.

Trening umiejętności 
społecznych osób z autyzmem 
podczas jednodniowej 
wycieczki, poszerzanie 
doświadczeń tych osób, 
wsparcie rodziców osób z 
autyzmem

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI 2 800,00 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

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)

FUNDACJA DOM RAIN MANA DZIAŁA WOLONTARYSTYCZNIE A PIENIĄDZE  Z DAROWIZN I 1% ODKŁADA NA 
CEL BUDOWY DOMU RAIN MANA DLA OSÓB Z AUTYZMEM NA FARMIE WE WSI KWIEKI (POW. CHOJNICKI) 
NA ZAKUPIONEJ PRZEZ FUNDACJĘ WCZEŚNIEJ 8,4 HA DZIAŁCE.

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

EWA SZMYTKOWSKA  - PREZES 
FUNDACJI

TERESA WAŚNIEWSKA-MUSKAT - 
WICEPREZES FUNDACJI

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

2020-09-28
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