
 

1 

 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPIERANIA RODZINY MATECZNIK 
ZA ROK 2021 

 
 

I. Dane fundacji: 

a. nazwa – Fundacja Wspierania Rodziny Matecznik 

b. siedziba – ul. Jabłoniowa 9/1, 60-185 Skórzewo 

c. adres do korespondencji – Alicja Nowaczyk, ul. Jabłoniowa 9/1, 60-185 Skórzewo 

d. adres mailowy – kontakt@fundacjamatecznik.pl 

e. data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – 4 października 2016 r. 

f. numer KRS – 0000639450 

g. numer REGON – 365551757  

h. Zarząd fundacji: 

• Alicja Nowaczyk – Prezes Zarządu 

• Anna Furmaniuk – Wiceprezes Zarządu 
 

II. Cele statutowe fundacji – głównym celem fundacji jest udzielanie wsparcia rodzinom 

i kobietom, zwłaszcza w okresie okołoporodowym, celem poprawy jakości porodu 
i rodzicielstwa, a w szczególności: 

a. Działalność na rzecz macierzyństwa, rodzicielstwa, rodziny, dzieci,  a w szczególności 
kobiet w ciąży, planujących macierzyństwo lub będących matkami. 

b. Prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, profilaktycznej, doradczej, 
szkoleniowej, kulturalnej, wychowawczej i terapeutycznej skierowanej do rodziców, 
opiekunów, dzieci oraz profesjonalistów pracujących z rodzinami i z kobietami w okresie 
okołoporodowym. 

c. Wspieranie rozwoju osobistego rodziców i opiekunów, zwiększanie ich kompetencji w 
opiece nad dziećmi. 

d. Upowszechnianie idei świadomego rodzicielstwa i rodzicielstwa bliskości. 

e. Zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa. 

f. Upowszechnianie i ochrona praw człowieka, praw kobiet oraz praw pacjenta. 

g. Działanie na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn. 

h. Wspieranie przedsiębiorczości, powrotu na rynek pracy oraz rozwoju zawodowego 
kobiet, w tym matek. 

i. Ochrona i promocja zdrowia, w tym  kształtowanie poprawnych nawyków żywieniowych 
oraz promocja karmienia piersią. 

j. Działanie na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku i czasu wolnego. 

k. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu oraz turystyki, w szczególności 
poprzez promocję zdrowego stylu życia u rodziców i dzieci. 

l. Działania na rzecz ochrony środowiska, w szczególności promocja ekologicznego stylu 
życia. 

m. Promocja i organizacja wolontariatu. 

n. Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 

o. Działania na rzecz organizacji pozarządowych. 
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p. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin. 

q. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

r. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego. 

s. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich. 

t. Działania wspomagające rozwój demokracji oraz wspieranie działań monitorujących i 
edukacyjnych, w szczególności podejmowanych na rzecz zwiększenia przejrzystości i 
uczciwości życia publicznego. 

u. Działalność charytatywna. 

v. Działania na rzecz integracji cudzoziemców, integracji europejskiej oraz rozwijania 
kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 

w. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 

x. Działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

y. Działania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności. 

z. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 

 

III. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych oraz 
opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych – główne działania realizowane przez 
fundację: 

a. Projekt „Mamy Prawa” – jest to jeden z głównych projektów Fundacji realizowany od 
2016 r., który ma na celu zwiększenie świadomości kobiet i ich partnerów w kwestii 
przysługujących im praw w okresie okołoporodowym. 1 stycznia 2021 r. rozpoczęłyśmy 
kolejną edycję projektu (trwała ona do kwietnia 2022 r.) realizowanego dzięki dotacji z 
programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, 
Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. W ramach zadania w 2021 r. odbyło 
się: 

• 16 webinarów dotyczących praw w okresie okołoporodowym prowadzonych przez 
doulę, instruktorkę szkoły rodzenia, radczynię prawną i konsultantkę laktacyjną; 

• 17 spotkań on-line z położnymi z wielkopolskich oddziałów porodowych; 

• 1 Akademia Liderek – szkolenie dla aktywistek z powiatów woj. wielkopolskiego, 
przeszkolono 14 kobiet, które następnie prowadziły spotkania oraz pomagały przy 
podejmowanych interwencjach; 

• 4 spotkania dla kobiet prowadzone przez przeszkolone Liderki; 

• opublikowano 4 artykuły na stronie internetowej Fundacji; 

• podjęto 6 interwencji w szpitalach – dotyczyły one ograniczania praw pacjenta w 
związku z epidemią koronawirusa oraz nieprzestrzegania zapisów standardu opieki 
okołoporodowej; 

• przeprowadzono 68 godzin indywidualnych konsultacji prawnych i psychologicznych 
dla 36 kobiet, 

• opracowano i opublikowano raport „Rodziłam podczas epidemii”. 

Zrealizowane cele statutowe – zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa, 
upowszechnianie i ochrona praw człowieka, praw kobiet oraz praw pacjenta, udzielanie 
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego. 

Liczba uczestników – 1.630 uczestników 
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b. Projekt „Czekamy na Gzuba” – działanie realizowane w okresie kwiecień – listopad 2021 
r., dofinansowane z budżetu Miasta Poznań. Obejmowało 4 cykle bezpłatnych 
warsztatów z tematyki okołoporodowej (poród, łagodzenie bólu, laktacja, rozwój 
niemowlęcia). Łącznie odbyło się 28 spotkań w formie webinariów. Przeprowadzono 
także 28 godzin specjalistycznych dyżurów z ekspertami 

Zrealizowane cele statutowe – działalność na rzecz rodzicielstwa, upowszechnianie idei 
świadomego rodzicielstwa. 

Liczba uczestników – 1.743 uczestników 

 

c. Projekt „Mamy Prawo do Wsparcia” – kolejny projekt finansowany ze środków 
budżetowych Miasta Poznania. Miał na celu wsparcie poznańskich rodziców 
spodziewających się dziecka nieuleczalnie chorego lub z wadą rozwojową. Projekt trwał 
od marca do grudnia 2021 r. Cel został osiągnięty poprzez następujące działania: 

• 52 godziny wsparcia psychologicznego, 

• 10 godzin konsultacji prawnych, 

• opracowanie i przekazanie poznańskim instytucjom 1.000 egzemplarzy 
poradnika „Gdy na macierzyństwo pada cień”. 

Zrealizowane cele statutowe – działalność na rzecz rodzicielstwa, upowszechnianie idei 
świadomego rodzicielstwa, ochrona praw człowieka, praw kobiet oraz praw pacjenta, 
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego. 

Liczba uczestników – 5 uczestniczek 

 

d. Udział w akcji „Masz głos” – w 2021 r. fundacja wzięła udział w projekcie Fundacji 
Batorego, który miał na celu zwiększenie partycypacji społecznej obywateli oraz 
organizacji pozarządowych. W ramach projektu odbyło się spotkanie z radną Miasta 
Poznania o potrzebach poznańskich rodzin w okresie okołoporodowym oraz 
zorganizowano wyjazd szkoleniowo-integracyjny dla Liderek Mamy Prawa 
współpracujących z Fundacją Matecznik. 

Zrealizowane cele statutowe – działania wspomagające rozwój demokracji oraz 
wspieranie działań monitorujących. 

Liczba uczestników – 11 uczestniczek 

 

e. Projekt „Ta korona jest zbyt ciężka” – projekt sfinansowany dzięki darowiźnie od 
Fundacja Allegro All For Planet. Trwał on od grudnia 2020 r. do stycznia 2021 r. 
Obejmował on następujące działania: 

• webinaria przygotowujące do porodu w czasie epidemii, 

• indywidualne konsultacje prawne i psychologiczne, 

• podejmowanie interwencji w szpitalach. 

Zrealizowane cele statutowe – działalność na rzecz rodzicielstwa, wspieranie rozwoju 
osobistego rodziców i opiekunów, zwiększanie ich kompetencji w opiece nad dziećmi, 
upowszechnianie idei świadomego rodzicielstwa i rodzicielstwa bliskości, promocja 
zdrowia, w tym karmienia piersią. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 
poradnictwa obywatelskiego. 

Liczba uczestników – 321 uczestników 
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f. Wsparcie psychologiczne i prawne dla kobiet – od 2019 r. staramy się pozyskiwać 
środki, by zapewniać kobietom bezpłatne wsparcie psychologiczne i prawne. W roku 
2021 było to tym bardziej ważne, gdyż częściowo nadal obowiązywały restrykcje 
związane z epidemią koronawirusa (zniesienie porodów rodzinnych, brak odwiedzin w 
szpitalach, separacja z dzieckiem itp.). Częściowo porady były finansowane z projektów 
Mamy Prawa oraz Ta korona jest zbyt ciężka, a częściowo dzięki wolontariatowi 
współpracujących z nami ekspertów.  

Zrealizowane cele statutowe – upowszechnianie i ochrona praw człowieka, praw kobiet 
oraz praw pacjenta, działalność na rzecz macierzyństwa, rodzicielstwa, rodziny, 
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego. 

Liczba uczestników – 16 uczestniczek (konsultacje w ramach wolontariatu) 

 

g. Współpraca z Fundacją Rodzić po Ludzku i podjęte interwencje – od 2019 r. aktywnie 
współpracujemy z Fundacją Rodzić po Ludzku w ramach projektu „Na straży rodzić po 
ludzku”. Ma on na celu poprawę przestrzegania prawa w szpitalach poprzez 
monitorowanie sytuacji na oddziałach porodowych i położniczych w kraju, pisanie 
wniosków do dyrekcji o podjęcie działań oraz spotkania z dyrekcją. Fundacja Matecznik 
monitoruje sytuację w województwie wielkopolskim. Stan epidemii mocno ograniczył 
prawa pacjenta, co przełożyło się na łączną liczbę 11 interwencji. Dodatkowo, 
stworzyłyśmy i wysłałyśmy do Ministerstwa Zdrowia rekomendacje wraz z raportem na 
temat stanu opieki nad kobietami po stracie. 

Zrealizowane cele statutowe – zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa, 
działalność na rzecz macierzyństwa, rodzicielstwa. 

 

h. Współpraca z Miastem Poznań – Fundacja współpracuje z Miastem Poznań, regularnie 
uczestniczy w zebraniach Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Zdrowia i Spraw 
Społecznych, opiniuje Roczny Plan Programu Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi.  

Zrealizowane cele statutowe – działalność na rzecz macierzyństwa, rodzicielstwa, 
rodziny, dzieci. 

 

IV. Odpisy uchwał Zarządu Fundacji – w załączeniu. 

 

V. Uzyskane przychody oraz ich źródła: 

a. dotacje z budżetów samorządowych (Miasto Poznań) – 48.000,00 zł 

b. dotacje z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego – 
119.832,87 zł 

c. dotacje z Fundacji Batorego – 3.000,00 zł 

d. przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego – 0,00 zł 

e. przychody z działalności gospodarczej – 0,00 zł 

f. darowizny – 3.941,94  

g. składki członkowskie, inne przychody – 0,00 zł 

h. nadwyżka przychodów z lat poprzednich – 6.995,47 zł 

Wszystkie przychody uzyskane przelewami bankowymi, bez obrotu gotówkowego. 
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VI. Odpłatne świadczenia realizowane przez fundację w ramach celów statutowych i ich koszty: 

a. zakres odpłatnych świadczeń – w roku 2021 nie uzyskano przychodów z tytułu odpłatnej 
działalności statutowej  

b. koszty odpłatnych świadczeń – 3.539,93 zł 
 

VII. Działalność gospodarcza: 

a. zakres prowadzonej działalności gospodarczej – Fundacja w roku 2021 nie prowadziła 
działalności gospodarczej  

b. wynik finansowy na działalności – 0 zł 

c. procentowy stosunek przychodu z działalności gospodarczej do przychodu z pozostałych 
źródeł – 0% 

d. zakres działalności gospodarczej zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego 
stanowi załącznik nr 2 do sprawozdania 
 

VIII. Specyfika poniesionych kosztów na: 

a. realizację celów statutowych – 150.188,36 zł 

b. administrację – 233,75 zł 

c. działalność gospodarczą – 0,00 zł 

d. pozostałe koszty – 2,00 zł  

Wszystkie koszty opłacane przelewami bankowymi, brak płatności gotówkowych. 
 

IX. Zatrudnienie i wynagrodzenia w fundacji: 

a. liczba osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy – 0 osób 

b. liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej – 0 osób  

c. liczba osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych – 9 osób 

d. łączne wynagrodzenia wypłacone na podstawie stosunku pracy, w tym nagrody i 
premie – 0 zł 

e. łączne wynagrodzenie wypłacone osobom kierującym działalnością gospodarczą – 0zł 

f. łączne koszty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń –  65.484,98 zł brutto 

g. łączne koszty wynagrodzeń wypłaconych członkom zarządu – 58.768,90 zł brutto – 
jest to wynagrodzenie w całości z tytułu umów zleceń – prowadzenie warsztatów, 
koordynowanie projektami, inne zadania związane z realizacją projektów. 

 

X. Inne informacje finansowe: 

a. udzielone przez fundację pożyczki – nie wystąpiły 

b. środki pieniężne na rachunkach bankowych – 30.204,12 zł na dzień 31.12.2021 r. (Bank 
BNP Paribas Polska S.A.) 

c. środki pieniężne zgromadzone w gotówce – 0 zł 

d. wartość nabytych obligacji, objętych udziałów, nabytych akcji – nie nabyto 

e. nabyte nieruchomości – nie nabyto 

f. nabyte pozostałe środki trwałe – komputery z oprogramowaniem o wartości brutto 
11.389,72 zł 

g. wartość aktywów fundacji ujęta w sprawozdaniu – 33.346,17 na dzień 31.12.2021 r. 

h. wartość zobowiązań fundacji ujęta w sprawozdaniu – 0,00 zł na dzień 31.12.2021 r. 
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XI. Informacje o rozliczeniach z tytułów zobowiązań podatkowych i składanych deklaracjach: 

a. zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych na dzień 31.12.2021 r.: 

• z tytułu zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy PIT4 – 0 zł 

• z tytułu składek ZUS – 0 zł 

• z tytułu podatków – 0 zł 

b. składane deklaracje podatkowe: 

• roczna deklaracja o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób 
fizycznych PIT-4R, 

• roczna deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) 
podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8 wraz z załącznikiem CIT-0, 

• deklaracja VAT-9M. 
 

XII. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe – działalność 
zlecona była finansowana przez 3 źródła: 

a. dotacje z budżetów samorządowych (Miasto Poznań): 

•  przychody – 48.000,00 zł 

•  koszty – 48.000,00 zł 

•  wynik – 0,00 zł 
b. dotacje z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez 

Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG: 

•  przychody – 119.832,87 zł 

•  koszty – 119.832,87 zł 

•  wynik – 0,00 zł 
c. dotacje z Fundacji Batorego: 

•  przychody – 3.000,00 zł 

•  koszty – 3.000,00 zł 

•  wynik – 0,00 zł 

 

XIII. Inne informacje: 

a. Fundacja nie jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 

b. Fundacja nie przyjęła ani nie dokonała w roku obrotowym płatności w gotówce o 
wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro. 

c. W trakcie roku obrotowego nie miała miejsca żadna kontrola. 

 

 

Prezes Zarządu Fundacji     Wiceprezes Zarządu Fundacji 

 

Poznań, 6 września 2022 r. 

 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 – Zakres działalności gospodarczej, lista wszystkich kodów PKD 
Załącznik nr 2 - Odpisy uchwał Zarządu podjętych w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 
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Załącznik nr 1 Zakres działalności gospodarczej, lista wszystkich kodów PKD 
 

✓ 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań 
✓ 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana 
✓ 17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury 
✓ 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku 
✓ 32.40.Z Produkcja gier i zabawek 
✓ 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana 
✓ 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 
✓ 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 
✓ 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach 
✓ 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach 
✓ 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 
✓ 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 
✓ 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona  
✓ na straganach i targowiskach 
✓ 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 
✓ 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i 

targowiskami 
✓ 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)  
✓ 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna 
✓ 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów 
✓ 58.11.Z Wydawanie książek 
✓ 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) 
✓ 58.13.Z Wydawanie gazet 
✓ 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 
✓ 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza  
✓ 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo  
✓ i programów telewizyjnych 
✓ 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami 

telewizyjnymi 
✓ 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo  
✓ i programów telewizyjnych 
✓ 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów 
✓ 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna 

działalność  
✓ 63.12.Z Działalność portali internetowych 
✓ 68.20.Z           Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 
✓ 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i 

technicznych 
✓ 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i 

humanistycznych 
✓ 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji  
✓ 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych 
✓ 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych 

(Internet) 
✓ 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach 
✓ 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej 

http://www.kody-pkd.pl/kod,6820Z.html
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✓ 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 
niesklasyfikowana 

✓ 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego  
✓ 77.22.Z Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.  
✓ 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego 
✓ 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów,  
✓ z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim 
✓ 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 
✓ 81.29.Z Pozostałe sprzątanie 
✓ 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura 
✓ 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna 

działalność wspomagająca prowadzenie biura 
✓ 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 
✓ 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie 

indziej niesklasyfikowana  
✓ 85.10.Z Wychowanie przedszkolne 
✓ 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych  
✓ i rekreacyjnych 
✓ 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej 
✓ 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 
✓ 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację 
✓ 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna 
✓ 86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych 
✓ 86.90.D Działalność paramedyczna 
✓ 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 
✓ 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi 
✓ 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana  
✓ 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych  
✓ 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych  
✓ 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza  
✓ 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych 
✓ 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej  
✓ 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem 
✓ 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna  
✓ 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych 
✓ 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 
✓ 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej 
✓ 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 

 


