
Roczne sprawozdanie z działalności fundacji 

 
 

➢ Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola; 
➢ We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–). 
➢ W polach wyboru należy wstawić pojedynczy znak X 

 

I. Dane fundacji 

1. Nazwa fundacji Fundacja im. Ignacego Ponsetiego 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe 

Kraj: 

Polska 
Województwo: 

Mazowieckie 
Powiat: 

M. St. Warszawa 

Gmina: 

M. St. Warszawa 
Ulica: 

Grodkowska 
Nr domu: 

8 

Nr lokalu: 

30 
Miejscowość: 

Warszawa 
Kod pocztowy: 

01-461 

Nr telefonu: 

578 604 077 
e-mail: 

fundacja@ponseti.pl 
Nr faksu: 

 

Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż adres siedziby: 

3. REGON: 383933522 4. Data wpisu w KRS: 22.07.2019 5. Nr KRS: 0000795834 

6. Dane członków zarządu 
fundacji (wg aktualnego wpisu 
w KRS) 

Imię i nazwisko Funkcja 

Monika Jarczewska Prezes Zarządu 

Paweł Stanisław Jarczewski Wiceprezes Zarządu 

II. Charakterystyka działalności fundacji w okresie sprawozdawczym 

1. Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu) 

Celem fundacji jest: 
1. propagowanie wiedzy o wrodzonej stopie końsko-szpotawej i prawidłowym leczeniu tej wady; 
2. działalność charytatywna; 
3. ochrona i promocja zdrowia; 
4. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, szczególnie osób z wrodzoną stopą końsko-szpotawą i ich rodzin; 
5. działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 
6. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 
7. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 
8. działalność w zakresie ekologii; 
9. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 
10. promocja i organizacja wolontariatu; 
11. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1–32a 
powołanej wyżej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych (opis rzeczywiście 
prowadzonej działalności statutowej w roku sprawozdawczym) 

za rok 2020 

mailto:fundacja@ponseti.pl


Fundacja została powołana w lipcu 2019 roku. W roku 2020 Fundacja zrealizowała szereg działań zdefiniowanych jako 
statutowe. Należą do nich: 
 

1) Blog na stronie internetowej 
W 2020 roku nastąpiło rozbudowanie strony internetowej https://ponseti.pl  
Strona internetowa zyskała Blog, na którym poruszane są zagadnienia związane z metodą Ponsetiego, 
detalami anatomii oraz biomechaniki stopy końsko-szpotawej oraz leczenia wady metodą Ponsetiego, co 
wpisuje się w realizowane przez Fundację cele statutowe.  
Bezpośrednie zarządzanie stroną należy do Moniki oraz Pawła Jarczewskich, podobnie jak jej aktualizacja 
merytoryczna a także techniczna. 
Serwis ten służy rozpowszechnianiu rzetelnych informacji o wrodzonej stopie końsko-szpotawej oraz o 
nieoperacyjnej metodzie jej leczenia – metodzie Ponsetiego. Strona spotkała się z dobrym odbiorem wśród 
rodziców dzieci z wrodzoną stopą końsko-szpotawą oraz z dobrym odbiorem wśród niektórych lekarzy 
ortopedów dziecięcych, którzy zostali przeszkoleni profesjonalnie w technice leczenia tej deformacji stopy. 
Strona internetowa prowadzona jest nieodpłatnie przez Fundację. 

2) Promocja działań Fundacji w Social Media 
W 2020 roku Fundacja kontynuowała prowadzenie działań zmierzających do rozpowszechniania wiedzy o 
wrodzonej stopie końsko-szpotawej. W tym celu Fundacja  zaplanowała cykl postów informacyjnych w swoich 
kanałach social media: Facebook/ Instagram, w tym zorganizowała Tydzień Świadomości o Wrodzonej Stopie 
Końsko-Szpotawej (28.05.-03.06.2020), publikując wysokiej jakości posty merytoryczne na portalu Facebook i 
jednocześnie przygotowując społeczność do obchodów Światowego Dnia Stopy Końsko-Szpotawej. 

3) World Clubfoot Day 
20.06.2020 Fundacja zorganizowała ogólnopolskie spotkanie dla rodziców dzieci z wrodzoną stopą końsko-
szpotawą – World Clubfoot Day (Światowy Dzień Wrodzonej Stopy Końsko-Szpotawej), w którym udział mogli 
wziąć także fizjoterapeuci (wymagana była rejestracja na wydarzenie). Spotkanie w formie webinaru online 
(ze względu na stan epidemiologiczny) odbyło się na platformie webinarowej. W spotkanie zaangażowani 
zostali przeszkoleni w metodzie Ponsetiego lekarze z Polski (4 osoby) jako prelegenci oraz lekarze z całego 
świata (zajmujący się wrodzoną stopą końsko-szpotawą), którzy dla potrzeb spotkania nagrali krótkie filmy dla 
rodziców (odtwarzane w czasie spotkania). 
Spotkanie prowadzone było nieodpłatnie przez Fundację. 

4) Społeczność – rozpowszechnianie wiedzy 
Fundacja rozwijała także grupę wsparcia dla rodziców działającą na portalu Facebook, zwiększając ilość 
członków o ok. 50 osób miesięcznie. Bezpośrednie zarządzanie grupą – administrowanie – należy do Moniki 
Jarczewskiej.  
W grupie umieszczane są treści merytoryczne dotyczące wady: stopy końsko-szpotawej i leczenia metodą 
Ponsetiego, a także artykuły związane z codziennym życiem z niepełnosprawnym dzieckiem z tą wadą, porady 
rodziców, kompendia, poruszane są aspekty prawne związane z orzeczeniem o niepełnosprawności, zasiłkami 
i świadczeniami, propagowany i rozpowszechniany jest dobry i adekwatny sprzęt konieczny w leczeniu dzieci z 
wrodzoną stopą końsko-szpotawą. Rodzice dzieci określają grupę jako miejsce wysokiej jakości wiedzy i 
wsparcia, miejsce godne zaufania i podające informacje rzetelne. Widocznym efektem tego zadowolenia jest 
systematyczny i dynamiczny wzrost ilości członków grupy. 
Grupa prowadzona jest nieodpłatnie przez Fundację. 

5) Webinary 
16.06.2020 wraz z firmą ConvaTec (producent zaawansowanych opatrunków) został przeprowadzony webinar 
dotyczący leczenia ran u dzieci ze stopą końsko-szpotawą stosujących szynę derotacyjną. Webinar wymagał 
rejestracji i był skierowany zarówno do rodziców dzieci z wadą jak i do profesjonalistów. Webinar prowadzony 
był nieodpłatnie przez Fundację i jest dostępny na platformie YouTube na profilu Fundacji. 
24.09.2020 roku Fundacja zorganizowała webinar z jednym z fizjoterapeutów, na temat wrodzonej stopy 
końsko-szpotawej i jej leczenia. Webinar wymagał rejestracji i był skierowany zarówno do rodziców dzieci z 
wadą jak i do profesjonalistów. Webinar prowadzony był nieodpłatnie przez Fundację i jest dostępny na 
platformie YouTube na profilu Fundacji. 

6) Współpraca 
Fundacja nawiązała współpracę z organizacją Clubfoot Europe, której zadaniem jest zrzeszanie organizacji 
pacjenckich, stowarzyszeń i fundacji w Europie (i na świecie) działających w kwestii budowania wiedzy o 
wrodzonej stopie końsko-szpotawej oraz działających na rzecz poprawy jakości leczenia wady w kraju, gdzie 
działa dana organizacja, ale także w Europie. Koordynatorem organizacji Clubfoot Europe jest Holenderska 
Fundacja Stopy Końsko-Szpotawej (Dutch Clubfoot Foundation).  
 
 

https://ponseti.pl/


3. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych 

W okresie sprawozdawczym nie miały miejsca zdarzenia prawne w działalności fundacji o skutkach finansowych. 

4. Informacja czy fundacja prowadziła działalność gospodarczą (zaznaczyć 
odpowiednie) NIE X TAK  

5. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS (należy podać 
kody PKD działalności gospodarczej wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS wraz z ich opisem słownym oraz kody 
i opis słowny faktycznie prowadzonej działalności gospodarczej) 

 
Nie dotyczy. 

6. Odpisy uchwał zarządu fundacji (należy przekazać odpisy uchwał zarządu fundacji w formie np. kserokopii, podjętych 
w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy sprawozdanie, bądź wskazać, iż zarząd nie podejmował uchwał) 

1. Uchwała nr 5/U/ZF/2020 z dnia 23.03.2020 r. w sprawie pracy i działalności Fundacji w czasie 
pandemii SARS-CoV-2 

2. Uchwała nr 6/U/ZF/2020 z dnia 23.03.2020 r. o przyjęciu zmienionego planu merytorycznego na 
2020 r. na czas pandemii SARS-CoV-2 

3. Uchwała nr 7/U/ZF/2020 z dnia 23.03.2020 r. w sprawie utworzenia wolontariatu celowego 
4. Uchwała nr 8/U/ZF/2020 z dnia 14.12.2020 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Fundacji 
5. Uchwała nr 9/U/ZF/2020 z dnia 14.12.2020 r. w sprawie przyjęcia planu merytorycznego Fundacji na rok 2021 

III. Informacja o wysokości uzyskanych przychodach fundacji w okresie sprawozdawczym 

1. Łączna kwota uzyskanych przychodów 

Kwota (w podziale na formy płatności) 

Przelew Gotówka 

20 182,03 zł 0,00 zł 

a. Przychody z działalności statutowej 20 182,03 zł 0,00 zł 

b. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł 0,00 zł 

c. Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0,00 zł 0,00 zł 

2. Informacja o źródłach przychodów 

a. Przychody z działalności odpłatnej w ramach celów statutowych 0,00 zł 0,00 zł 

b. Ze źródeł publicznych ogółem, w tym: 0,00 zł 0,00 zł 

- Ze środków budżetu państwa 0,00 zł 0,00 zł 

- Ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 0,00 zł 0,00 zł 

e. Ze spadków, zapisów 0,00 zł 0,00 zł 

f. Z darowizn 20 182,03 zł 0,00 zł 

g. Z innych źródeł (wskazać jakich) 0,00 zł 0,00 zł 

3. Jeżeli prowadzona działalność gospodarcza 



a. Wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej (tj. przychody minus koszty) Nie dotyczy. 

b. Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu 
osiągniętego z pozostałych źródeł 

Nie dotyczy. 

IV. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym 

1. Koszty fundacji ogółem 

Kwota (w podziale na formy płatności) 

Przelew Gotówka 

5495,41 zł 0,00 zł 

a. Koszty realizacji celów statutowych 5495,41 zł 0,00 zł 

b. Koszty działalności gospodarczej 0,00 zł 0,00 zł 

c. Koszty administracyjne (czynsze, opłaty pocztowe, telefoniczne 
itp.) 

0,00 zł 
0,00 zł 

d. Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe) 0,00 zł 0,00 zł 

V. Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniu 

1. Liczba osób w fundacji zatrudniona na podstawie stosunku pracy 
(wg zajmowanego stanowiska) 

0 (zero) 

a. Liczba osób zatrudniona wyłącznie w działalności gospodarczej 0 (zero) 

3. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez fundację 
w okresie sprawozdawczym (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) 

0,00 zł (zero złotych, zero groszy) 

a. Z tytułu umów o pracę (z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, 
premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych 
wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności 
gospodarczej) 

0,00 zł (zero złotych, zero groszy) 

b. Z tytułu umów zlecenie 0,00 zł (zero złotych, zero groszy) 

c. Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych 
organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością 
gospodarczą (z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie 
i inne świadczenia) 

0,00 zł (zero złotych, zero groszy) 

d. Wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia wypłaconego osobom kierującym wyłącznie 
działalnością gospodarczą (z podziałem na wynagrodzenia, 
nagrody, premie i inne świadczenia) 

0,00 zł (zero złotych, zero groszy) 

VI. Informacja o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym 

1. Fundacja udzielała pożyczek pieniężnych (zaznaczyć odpowiednie) 
NIE X TAK 

 

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych  
0,00 zł 

3. Wskazanie pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek 

 



4. Statutowa podstawa udzielenia pożyczek pieniężnych 

 

VII. Środki fundacji 

1. Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych, ze wskazaniem banku w przypadku rachunku bankowego lub 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego) 

Santander Bank Polska 15 969,79 zł 

Alior Bank Polska 37,49€ (173,01 zł) 

2. Wysokość środków zgromadzonych w gotówce (należy podać dane na koniec roku 
sprawozdawczego) 

0,00 zł 

3. Wartość nabytych obligacji oraz 
wielkość objętych udziałów lub 
nabytych akcji w spółkach prawa 
handlowego ze wskazaniem tych 
spółek 

4. Dane o nabytych nieruchomościach, ich 
przeznaczeniu oraz wysokości kwot 
wydatkowanych na to nabycie 

5. Nabyte pozostałe środki trwałe 

0,00 zł (zero złotych, zero groszy)   

6. Dane o wartościach aktywów i zobowiązań fundacji ujętych 
we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych 
dla celów statystycznych 

Aktywa Zobowiązania 

16 142,80 zł 0,00 zł 

VIII. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania 
zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności) 

Fundacja nie prowadziła w roku 2020 żadnej działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe. 

IX. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacja w sprawie 
składanych deklaracji podatkowych 

Nie dotyczy. 



X. Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu 
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723, 1075, 1499 i 2215) 

NIE X TAK  

XI. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej 
równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka 
operacji, które wydają się ze sobą powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji 

Fundacja w 2020 roku nie dokonywała płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 
000 euro. 

XII. Informacja o przeprowadzanych kontrolach w fundacji 

1. Informacja, czy w fundacji była przeprowadzona kontrola (zaznaczyć 
odpowiednie) NIE X TAK  

2. Wyniki przeprowadzonej kontroli w fundacji (jeśli taka była) 

Nie dotyczy. 

  

       

[ukryto]        [ukryto] 

podpis członka zarządu fundacji*    podpis członka zarządu fundacji* 

 

Warszawa, 28.12.2021 

 miejscowość, data         

 

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

 


