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SPRAWOZDANIE Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI 

FUNDACJI NA RZECZ PROMOCJI ZDROWIA, BUDOWANIA WIĘZI SPOŁECZNYCH 

ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU I DYSKRYMINACJI 

(01.01.2018 - 31.12.2018) 

 

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 50, 

poz. 529 z późn. zm.) w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji 

wywiązując się z obowiązku przedstawienia sprawozdania merytorycznego wskazanym 

w statucie organizacji organom państwa, w tym przypadku: ministrowi właściwemu dla spraw 

zabezpieczenie społecznego oraz Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, niniejszym 

przedkładamy sprawozdanie o następującej treści: 

1. Nazwa fundacji, jej siedziba i adres, datę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u 
wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotyczące członków 
zarządu fundacji (imię i nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym) oraz 
określenie celów statutowych fundacji, 

Nazwa: Fundacja REFFORM na Rzecz Promocji Zdrowia, Budowania Więzi 
Społecznych oraz Przeciwdziałania Wykluczeniom i Dyskryminacji  

Numery rejestrowe:  KRS 0000664481 
NIP 1132931090 
REGON 366605863 

Wpis do KRS:   21 lutego 2017 r. 

Władze Fundacji: Zarząd Fundacji: 
Robert Strzelecki – prezes 
Marcin Fröhlich – wiceprezes 
 
Kapituła Fundacji: 
Przemysław Starosta – przewodniczący Kapituły 
Cezary Stawecki – sekretarz Kapituły 
Szymon Kiełpiński – członek Kapituły (od 18 IX 2018) 
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Komisja Rewizyjna: 
Marcin Zamorowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Roman Kubera – wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Rafał Nowak – sekretarz Komisji Rewizyjnej 

Celami Fundacji są:   

1. Edukacja i propagowanie wiedzy o zdrowiu i promocja zdrowia. 

2. Budowanie więzi społecznych. 

3. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

4. Krzewienie równouprawnienia i postaw antydyskryminacyjnych oraz 

wspieranie przedsięwzięć z nimi związanych. 

5. Wspieranie przedsięwzięć mających za przedmiot edukację zdrowotną, 

profilaktykę zagrożeń dla zdrowia i bezpieczniejszego seksu w 

społeczeństwie. 

6. Niesienie pomocy społecznej dla osób najuboższych i chorych. 

7. Prowadzenie akcji dobroczynnych. 

8. Prowadzenie działalności w zakresie organizacji lub współorganizacji 

przedsięwzięć o charakterze społecznym, integracyjnym i kulturalno-

oświatowym. 

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także 
opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych - w praktyce to w tej 
części opisuje się jakie działania były prowadzone w poprzednim roku: 

W pierwszym okresie swojej działalności Fundacja REFFORM postawiła na integrację 

środowiskową oraz na zainicjowanie projektów promujących cele ochrony zdrowia imających 

na celu budowanie więzi społecznych. O ile w pierwszym, niepełnym roku działalności (2017), 

Fundacja aktywnie oddziaływała na różne grupy środowiskowe, w różnych miejscach i 

miejscowościach w Polsce oraz zagranicą, by zainteresować  swoimi celami i misją, o tyle w 

drugim roku działalności (2018) Fundacja czuła się lepiej przygotowaną do działania i realizacji 

swoich celów. 

 
W 2018 roku Fundacja położyła nacisk na promowanie swoich celów i zbiórkę środków 

na swoja działalność. Fundacji udało się pozyskać łącznie 14.209,73 zł darowizn w tym oprócz 

wielu prywatnych datków dało odnotować się kilka instytucjonalnych, i tak: 
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• Rok 2018 rozpoczęliśmy informacją o pozyskaniu darowizny od Stowarzyszenia 

„Pozytywni w Tęczy” (na podstawie umowy) w wysokości 3.150,00 zł. Fundacja ta już 3 

rok z rzędu przekazuje nam darowizny na realizację celów statutowych.  

• W marcu 2018 roku na skutek kampanii zbierania datków dla fundacyjnego Programu 

FILADELFIA w Internecie pozyskaliśmy od zagranicznych darczyńców kwotę 503,92 EURO 

(tj. 2.049,99 zł). 

• We wrześniu 2018 roku holenderska firma Mister B przelała na konto Fundacji datek 

w wysokości 500 EURO (tj. 2.084,95 zł) na program The Nest. 

• W październiku 2018 roku w USA zorganizowano zbiórkę datków dla fundacji i pozyskano 

w ten sposób kwotę 2.401,15 zł.  

• W listopadzie firma hiszpańska BOXER podarowała Fundacji kwotę 300 EURO (tj. 1.259,70 

zł) na działalność statutową.  

 
Zebrane środki finansowe posłużyły do realnej pomocy potrzebującym i promowania 

działalności oraz celów Fundacji. Realizując statutowe zadania Fundacja REFFORM 

przeprowadziła następujące przedsięwzięcia: 

 
W ramach celu budowania więzi społecznych: 
 

• W dniach 31 V – 3 VI 2018 r.  Fundacja współorganizowała przedsięwzięcie integracyjno-

środowiskowe dla osób zrzeszonych w Grupie Bears of Poland i Multi Fetish Poland w m. 

Tresna nad Zalewem Żywieckim. Podczas przedsięwzięcia zbierała datki do puszki 

w ramach zabawy Splash Challenge, współorganizowała konkursy i zabawy. W konkursie 

Splash Challange zebrano do puszki kwotę: 496 zł 40 gr i 2 euro a poprzez przelew bankowy 

kwotę:  1120 zł.  

• W dniach 5 - 9 IX 2018 r. Fundacja współorganizowała zlot środowiskowy w Berlinie, 

podczas którego promowała program The Nest – to jeden z czołowych programów 

Fundacji REFFORM, skierowanych do osób z problemami psychologicznymi o naturze 

psychoseksualnej. 
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• W maju 2018 r.  Fundacja wspierała organizatorów wyborów Mister Rubber Poland 

w organizacji imprezy promując integrację środowiskową, prowadziła aktywną akcję 

promując bezpieczny seks i bezpieczniejsze zachowania seksualne podczas imprezy. 

• Podczas comiesięcznych piątkowych przedsięwzięć integracyjnych U-BOOT Fundacja 

promowała swoje cele poprzez ekspozycję roll-upów i rozdawanie ulotek informacyjnych, 

ponadto wolontariusz Fundacji zachęcał uczestników do zapoznania się z misją i celami 

Fundacji oraz działaniem programu The Nest.  

• W listopadzie 2018 r. Fundacja powołała Komitet Organizacyjny Wyborów 

Multifetyszowych w Polsce w 11-osobowym składzie. Komitet zorganizuje i poprowadzi 

przedsięwzięcie integracyjne w Warszawie w maju 2019 roku. 

• Rozpoczęto przygotowania do 5. zlotu środowiskowego (Fetish Campu) i XI Bear Zlotu 

w m. Skowronki w czerwcu 2019 roku. 

• Rozpoczęto planowanie Ogólnopolskiego Zlotu Głuchych, który odbędzie się w Poznaniu 

w dniach 31 maja – 1 czerwca 2019 r. 

 
W ramach promocji zdrowia: 
 
• Podczas zlotu środowiskowego w czerwcu 2018 roku w m. Tresna Fundacja 

zorganizowała i przeprowadziła we współpracy z lek. med. Piotrem Rauschem warsztaty 

z udzielenia pierwszej pomocy oraz z psychologiem Mirosławem Sikorą - warsztaty o 

relacjach. Zajęcia te cieszyły się ogromnym zainteresowaniem uczestników zlotu. Łącznie 

wzięło w nich udział ponad 60 osób. Wynagrodzenie zostało opłacone ze środków 

Fundacji. 

• W marcu 2018r. Fundacja REFFORM przystąpiła do zespołu złożonego z organizacji 

pozarządowych, by wspólnie zrealizować projekt finansowany przez Miasto Stołeczne 

Warszawę. Projekt ten ma na celu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 

społecznym w m.st. Warszawa w latach 2018-2020 a „Razem Plus II”. Konsorcjum 

organizacji pozarządowych RAZEM PLUS II to oprócz Fundacji REFFORM także:  
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o Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS „Pozytywni w Tęczy”  

o Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec AIDS „Bądź z Nami” 

o Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” 

o Stowarzyszenie Pomoc Socjalna 

o Stowarzyszenie Bears of Poland. 

 

Na realizacje zadania publicznego wydano 1920 zł (wynagrodzenie dla prowadzących 

i 300 zł na materiały biurowe). Zadanie w części za 2018 roku rozliczono przedkładając 

sprawozdanie i rozliczenie. 

 

• W dniach 5 - 9 IX 2018 r. Fundacja poprzez działalność wolontariusza zbierała środki na 

działanie programu The Nest (w tym przypadku na pomoc psychologiczną) podczas zlotu 

środowiskowego w Berlinie. Osobny biorące udział w spotkaniu środowiskowym 

wspierały Fundację przekazując łącznie kwotę: 156,31 euro oraz 100 PLN a dodatkowo 

poprzez terminal płatniczy: 306 PLN.  

• W maju 2018 r. Fundacja podczas wyborów Mister Rubber Poland zapewniła darmowy 

dostęp do osobistych środków ochronnych (m. in. Prezerwatywy, lubrykanty). 

• W dniach 13-16 XII 2018 roku przeprowadzono darmowe warsztaty dla MSM na temat 

poczucia własnej wartości oraz pragnień i uczuć. W 2 grupach uczestniczyło łącznie 18 

osób. Warsztaty prowadził Michał Pawlęga z Społecznego Komitetu ds. AIDS. 

Wynagrodzenie zostało opłacone ze środków Fundacji.  

• Fundacja konturowała współpracę z 3 psychologami: 

o Mirosławem Sikorą 

o Dariuszem Jundziłłem 

o Dominikiem Haakiem 

 

 

W ramach przeciwdziałania wykluczeniom i dyskryminacji: 
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• W ramach pogramu the Nest Fundacja prowadziła kampanię informacyjną o celach 

programu m. in. podczas spotkań środowiskowych, wyborów i zlotów w Polsce i 

zagranicą. 

• Fundacja w 2018 roku przyjęła zgłoszenia o pomoc od 9 osób i aktualnie:  

o 3 osoby na stałe utrzymują kontakt z psychologami, 

o jedna z osób [M008/2018] otrzymała pełną pomoc prawną w obliczu szantażu i 

dyskryminacji (faktura za pomoc prawną na kwotę 738 zł brutto), 

o inna osoba [M005/2018] jest pod stałą kontrolą psychologa z uwagi na 

doświadczenie przemocy i gwałtu. 

• Fundacja rozpoczęła współpracę z Fundacją Cicha Tęcza – w ramach współpracy podjęto 

ustalenia co do wspólnej organizacji Ogólnopolskiego Zloty Głuchych dla osób 

niesłużących V 2019 roku w Poznaniu. Fundacja Cicha Tęcza pozyskała od Fundacji 

REFFORM darowiznę na swoje cele w wysokości 500 zł zgodnie z decyzją Kapituły Fundacji 

i Zarządu Fundacji.  

• Fundacja REFFORM współpracuje na stałe z 4 organizacjami pozarządowymi:  

o Stowarzyszeniem Bears of Poland, 

o Zjednoczeniem Pozytywni w Tęczy, 

o Stowarzyszeniem Klub Sportowy Chillli 

o Fundacją Cicha Tęcza 

o Grupą Stonewall 

3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego 

Fundacja pod koniec roku wyprodukowała własnym sumptem Kalendarze Fetyszowe na 

2019 rok do sprzedaży w ramach działalności gospodarczej (PKD 73.11.Z). Ze sprzedaży 3 

kalendarzy w 2018 roku uzyskała dochód w wysokości 276 PLN. 

W pozostałym zakresie nie prowadziła działalności gospodarczej. 

http://cichatecza.pl/
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4. Odpisy uchwał zarządu fundacji - niektóre fundacje nie przesyłają, np. tekstów uchwał zarządu, 
poprzestając na ich wyliczeniu. Wszystko zależy od istniejącej praktyki. 

W 2018 roku Zarząd Fundacji podjął następujące uchwały: 

• Nr 14 – Zarządu Fundacji z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wydatkowania środków 

finansowych. 

• Nr 15 – Zarządu Fundacji z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie powołania Kapituły 

Fundacji. 

• Nr 16 – Zarządu Fundacji z dnia 06 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia kadencji 

Kapituły Fundacji i Komisji Rewizyjnej. 

• Nr 17 – Zarządu Fundacji z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie przejęcia domeny 

internetowej i opłacenia składki rocznej. 

• Nr 18 – Zarządu Fundacji z dnia 25 maja 2018 roku o zatwierdzeniu sprawozdania 

finansowego za rok 2017 (21.02.2017 – 31.12.2017) oraz sprawozdania merytorycznego 

za rok 2017 r. 

• Nr 19 – Zarządu Fundacji z dnia  07 lipca 2018 roku w sprawie podpisania porozumienia 

o prowadzeniu Programu The Nest przez woluntariusza. 

• Nr 20 – Zarządu Fundacji z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie darowizny dla Fundacji 

Cicha Tęcza. 

• Nr 21 – Zarządu Fundacji z dnia 17 września 2018 roku w sprawie stwierdzenia 

rezygnacji z funkcji członka Kapituły Fundacji. 

• Nr 22 – Zarządu Fundacji z dnia 18 września 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu 

Kapituły Fundacji 

• Nr 23 – Zarządu Fundacji z dnia 22 października 2018 r. w sprawie rejestracji znaku 

towarowego Mister Rubber Poland 

• Nr 24 – Zarządu Fundacji z dnia 22 października 2018 r. w sprawie tytułu Honorowego 

Członka Kapituł Fundacji 

• Nr 25 – Zarządu Fundacji z dnia 26 października 2018 r. o powołaniu Komitetu 

Organizacyjnego Wyborów Multifetyszowych w Polsce 

• Nr 26 – Zarządu Fundacji z dnia 29 października 2018 r. o powołaniu przewodniczącego 

Komitetu Organizacyjnego Wyborów Multifetyszowych w Polsce 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Strona 8 z 13 

FUNDACJA REFFORM 

• Nr 27 – Zarządu Fundacji z dnia 07 listopada 2018 r. o powołaniu osób funkcyjnych 

Komitetu Organizacyjnego Wyborów Multifetyszowych w Polsce 

• Nr 28 – Zarządu Fundacji z dnia 12 listopada 2018 r. o przekształceniu konta 

pomocniczego na rzecz organizacji Wyborów Multifetyszowych w Polsce 

• Nr 29 – Zarządu Fundacji z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia 

warsztatów edukacyjnych dla MSM 

• Nr 30 – Zarządu Fundacji z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie pokrycia kosztów 

przejazdu i zakwaterowania 

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów: 

Łącznie kwota: 24 213,45 zł 

6. Informacja o poniesionych kosztach na: realizację celów statutowych, administrację (czynsze, 
opłaty telefoniczne, pocztowe itp.), działalność gospodarczą, pozostałe koszty - te dane również 
wynikają ze sprawozdania finansowego organizacji z części rachunek wyników (albo zysków i 
strat jeśli to fundacja z działalnością gospodarczą) oraz informacji dodatkowej: 

Łącznie kwota: 20 695,20 zł 

7. Dane o liczbie osób zatrudnionych w fundacji i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych 
sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych: 

W przedmiotowym okresie Fundacja nie zatrudniała osób i nie posiadała zobowiązań 

finansowych. 

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

W przedmiotowym okresie Fundacja prowadziła zadanie publiczne pt. ”UMOWA O 

REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO NA PODSTAWIE OFERTY WSPÓLNEJ, O KTÓRYM MOWA 

W ART. 16 UST. 1 I 6 USTAWY Z DNIA 24 KWIETANIA 2013 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU 

PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE W OKRESIE OD 2 DO 5 LAT BUDŻETOWYCH”. Numer 

umowy: PS/B/VI/1/6/4/34/2018-2020 z dn. 12.03.2018.  W przedmiotowym zadaniu 

zrealizowała cele na 2018 roku poprzez organizację warsztatów – łącznie 24 godziny.  

9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także 
informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych: 
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Deklaracja VAT7 ZA 2018 złożona w dniu 21.01.2019 r. a należne podatki przelane na konto 

właściwego Urzędu Skarbowego. 

10. Informacje dodatkowe: 

• W dniu 25 maja 2018 roku złożono ustawowe dokumenty sprawozdawcze za 2017 rok do 

właściwego urzędu Skarbowego, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

(załącznik 2,  3 i 4). 

• W dniu 22 października 2018 r. podjęto uchwałę o rejestracji znaku towarowego MISTER 

RUBBER POLAND. 

• W dniu 7 listopada 2018 r. Powołano Komitet Organizacyjny Wyborów Multifetyszowych 

w Polsce.  

• W dniu 12 listopada 2018 r. przekształcono konto Fundusz Integracyjny MIR21 w Konto 

MFP do obsługi Wyborów.  

• W listopadzie 2018 roku nawiązano współprace z Kancelaria Prawną Piotr Korolko – 

rzecznikiem patentowym w celu złożenia sprzeciwu co do rejestracji znaku MISTER 

LEATHER POALND przez Jakub Manasterskiego. 

• W dniu 22 października 2018 roku Honorowym Członkiem Kapituły Fundacji został Michał 

Marczak. 

/// KONIEC SPRAWOZDANIA /// 

 

Podpisy Zarządu Fundacji: 
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…………… 

Załącznik nr 1 
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Załącznik nr 2 

 

WYDRUK Z ePUAP 
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Załącznik nr 3 

 

WYDRUK Z ePUAP 
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Załącznik nr 4 

 

WYPIS Z KRS 

 

 

 


