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Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2020

• 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

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     DOLNOŚLĄSKIE

Gmina ŚWIDNICA

Powiat ŚWIDNICKI

Ulica UL. LUDWIKA 
WARYŃSKIEGO

Nr domu 85 Nr lokalu 2

Miejscowość ŚWIDNICA Kod pocztowy 58-105 Poczta ŚWIDNICA Nr telefonu 785279409

Nr faksu E-mail 
fundacja.blizejsiebie.swidnica@gmail.c
om

Strona www www.blizejsiebie.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2016-12-05

2019-01-31

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36601206300000 6. Numer KRS 0000650616

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

Małgorzata Dziura-
Sztejnberg

Prezes Zarządu TAK

Barbara Ośka Zastępca Prezesa 
Zarządu

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

Bożena Ciepielewska Przewodnicząca Rady 
Fundacji

TAK

Michalina Bielańska Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA MAŁGORZATY DZIURY-SZTEJNBERG "BLIŻEJ SIEBIE"

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1., na 
rzecz których działała 
organizacja 
(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

1. Realizacja projekt „Poznać i Oswoić Nieznane” – symulacje niepełnosprawności- warsztaty dla dzieci i młodzieży 
ze świdnickich szkół podstawowych i ponadpostawowych (I-III 2020 r.). Projekt został w całości sfinansowany przez 
Fundację Orlen w ramach II edycji programu grantowego "Moje miejsce na ziemi".
Grant: 15.000 zł

2. Udział w projekcie "Wsparcie na rzecz Walki z Sars-Cov 2":
- darowizna rzeczowa (maseczki, przyłbice, słodycze) dla Domu Seniora Marconi w Świdnicy przekazana przez 
Fundację PKO Banku Polskiego - wartość wsparcia 1949,00 zł
- darowizna rzeczowa (płyny do dezynfekcji) dla Domu Seniora Marconi w Świdnicy od Darczyńców z Wrocławia - 
wartość wsparcia 5 000,00 zł;
- darowizna rzeczowa dla Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu - wartość 
wsparcia 350,00 zł.

3.Zbiórki na Allegro Lokalnie – Kupujesz – Sprzedajesz – Pomagasz :
- Pomoc dla Agnieszki "Ja, SM i mama" – uzbierano 459 zł
- Nadzieja dla Blanki w pokonaniu raka – uzbierano 915 zł
- Proszę pomóż mi zachować resztki sprawności – uzbierano 2.261 zł
- Dogonić marzenia Krzysztofa – uzbierano 1.003 zł

4. Akcja pomocy dla Michała - zbiórka na siepomaga „Moja rodzina mnie potrzebuje – świdnicki Gepetto walczy z 
ciężką chorobą!”
Zbiórka na cel: Zakup sprzętu do rehabilitacji domowej, wózka inwalidzkiego oraz opłacenie nowatorskiej terapii 
oczyszczająco-regeneracyjnej oraz turnusu rehabilitacyjnego.Planowana kwota do uzbierana: 59 671 zł

5. Akcja pomocy dla Agnieszki "Życie, które nie jest usłane różami... Pomagamy Agnieszce".
Zbiórka na cel: Wyjazd na turnus rehabilitacyjny.
Planowana kwota do uzbierana: 8 120 zł

6. Udział w projekcie „Alma Mater współpracy z przedsiębiorcami”. Otrzymanie darowizny w wysokości 1.000,00 zł z 
przeznaczeniem na paczki żywnościowe dla Podopiecznych Fundacji.

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

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

3000

20
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Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery

1 działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w 
tym wypoczynek dzieci i młodzieży

1.Realizacja projektu „Poznać i Oswoić Nieznane” - 
symulacje niepełnosprawności - przeprowadzenie 
warsztatów dla dzieci i młodzieży ze świdnickich szkół 
podstawowych (dla 300 osób) na rzecz integracji osób 
niepełnosprawnych, przeciwdziałaniu ich dyskryminacji i 
wykluczeniu, których celem było uwrażliwienie młodego 
pokolenia na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, 
ich niepełnosprawnych rówieśników i ukazanie prostych 
rozwiązań służących wspieraniu tej grupy. Uczestnictwo 
w warsztatach wpłynęło w sposób znaczący na 
kształtowanie się prawidłowej postawy młodego 
pokolenia wobec osób niepełnosprawnych, ucząc ich 
wzajemnego szacunku, tolerancji i zrozumienia dla tej 
grupy osób. Poprzez udział w warsztatach dzieci uczyły 
się nawiązywać kontakt z osobami niepełnosprawnymi, 
aby w przyszłości nie bały się tych osób i we właściwy 
sposób umiały im pomóc. Fundacja od ponad 3 lat 
prowadzi liczne działania na rzecz integracji i aktywizacji 
społecznej osób marginalizowanych, narażonych na 
społeczne i ekonomiczne wykluczenie spowodowanych 
m.in.: długotrwałą chorobą, czy niepełnosprawnością.

0,00 zł

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Pomoc dla Podopiecznych fundacji w zbiórce środków 
finansowych na ich dalsze leczenie, rehabilitację, 
diagnostykę. Do wydatków przeznaczonych na pokrycie 
kosztów diagnostyki, leczenia i rehabilitacji 
Podopiecznego, zalicza się koszty związane z: turnusami 
rehabilitacyjnymi, wyjazdami zdrowotnymi, 
rehabilitacją ruchową, zajęciami usprawniającymi, 
zabiegami leczniczymi, terapią psychologiczną i 
psychoterapią, terapią logopedyczną, 
neurologopedyczną, innymi terapiami stymulującymi 
rozwój Podopiecznego; lekarstwami przyjmowanymi na 
stałe i doraźnie, szczepionkami, suplementami diety;. 
protezami; operacjami, pobytami w szpitalach (także dla 
osoby towarzyszącej), wizytami u specjalistów; 
sprzętem rehabilitacyjnym, medycznym, 
ortopedycznym, wózkami spacerowymi; środkami: 
higienicznymi, pielęgnacyjnymi; transportem 
Podopiecznego w celach diagnostycznych, leczniczych i 
rehabilitacyjnych; obuwiem: ortopedycznym, 
profilaktycznym; likwidacją barier architektonicznych, 
zakupem ramp podjazdowych, schodołazów, 
podnośników, szyn podjazdowych, wind; zakupem 
sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych i 
oprogramowania; sprzętem sportowym typu bieżnia, 
rower, trampolina itp., specjalistycznymi dietami (np. 
bezglutenową, bezmleczną); pomocami dydaktycznymi, 
edukacją Podopiecznego (w tym opłatami za 
przedszkole, studia, kursy podnoszące kwalifikacje 
Podopiecznego);usługami opiekuńczymi.

0,00 zł
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 53 019,21 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 48 019,21 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 wg klasyfikacji PKD, 
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

3 pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom 
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób

Pomoc Podopiecznym fundacji i ich rodzinom w zbiórce 
środków finansowych i rzeczowych w celu poprawy 
warunków socjalno-bytowych tych rodzin. Do 
wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów 
poprawy warunków socjalno-bytowych podopiecznego 
wraz z jego rodziną, zalicza się koszty związane z 
poprawą bytu materialnego, zdrowia i higieny 
Podopiecznego, o ile związane są z zaspokajaniem 
indywidualnych potrzeb Podopiecznego, o których 
mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 
społecznej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.182 ze zm.). Zgodnie 
z w/w ustawą o pomocy społecznej, pomoc społeczna 
jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na 
celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie 
trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie 
pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i 
możliwości. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w 
wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych 
potrzeb i umożliwia im życie w warunkach 
odpowiadających godności człowieka. Pomocy 
społecznej udziela się osobom i rodzinom w 
szczególności z powodu: ubóstwa; sieroctwa; 
bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; 
długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; 
(…) potrzeby ochrony macierzyństwa lub 
wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 
domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub 
wielodzietnych

0,00 zł

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 
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b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 5 000,00 zł

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

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 2 729,00 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 2 729,00 zł

4.3. 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 kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty administracyjne

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

36 588,48 zł

0,00 zł

0,00 zł

4 450,75 zł

0,00 zł

1 zakup poradnika-narzędzia fundraisingu 35,00 zł

2 usługi obce 750,11 zł

3 działania statutowe związane z nieodpłatną działalnością 1 943,89 zł

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

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 41 039,23 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 11 979,98 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 - dodatkowo podać 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
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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.

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

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

2 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji 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 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z 
organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele 
władz organizacji)

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

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

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
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1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 6 240,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 6 240,00 zł

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

0,00 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Małgorzata Dziura-Sztejnberg Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 7


