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Dane rejestracyjne fundacji

1. Fundacja ustanowiona aktem notarialnym z 18 grudnia 1998 .

Zarejestrowana  w  Krajowym  Rejestrze  Sądowym  14.04.1999  w  Warszawie  pod  

Ns Rej F-451/99.

Numer Księgi Rejestrowej Fundacji – 5801.

Numer KRS: 0000226503 z dnia 21.01.2005 roku

Status OPP – uzyskano 23.11.2007 roku

2.  Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: 191908375

3.  NIP 584-23-72-443

4. Członkowie Zarządu Fundacji

 Katarzyna Komorowska – Prezes Zarządu. 

Zamieszkała w Gdańsku Joanna Domaszewicz  – członek Zarządu. 

Zamieszkała w Gdańsku 

 Marianna Kowalska  – członek Zarządu. 

Zamieszkała w Gdańsku 

5. Cele statutowe

Celami Fundacji jest realizacja działań statutowych w zakresie:

 Niesienia  wszechstronnej  pomocy  dzieciom,  młodzieży  i  dorosłym  osobom

niepełnosprawnym i chorym, w tym rehabilitacji;

 Dotowania,  sponsorowania,  wspierania  placówek,  szkół  i  podmiotów  prowadzących

działalność  rehabilitacyjną,  medyczną,  oświatową  i  kulturalną  oraz  opiekunów  osób

niepełnosprawnych;

 Działalności charytatywnej;



 Świadczenia pomocy finansowej, rzeczowej i duchowej rodzicom i rodzeństwu dzieci oraz

młodzieży niepełnosprawnych;

 Wszechstronnej pomocy w procesie edukacji i integracji dzieci, młodzieży i dorosłych osób

niepełnosprawnych;

 Ochrony i promocji zdrowia;

 Wypoczynku dzieci i młodzieży;

 Nauki, edukacji, oświaty, kultury, sztuki i wychowania;

 Promocji i organizacji wolontariatu;

 Pomocy  społecznej,  w  tym  pomocy  osobom  i  grupom  zagrożonym  wykluczeniem

społecznym, oraz wyrównywania ich szans.

Zasady, formy i zakres działalności statutowej 

6. Opis działań

 Pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób niepełnosprawnych.

 Wspieranie  i utrzymywanie kontaktu z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami.

 Ułatwianie  aktywności  społecznej  osobom  niepełnosprawnym  poprzez  kontakt  z  osobami

sprawnymi, przeciwdziałanie uprzedzeniom społecznym.

 Pozyskiwanie sponsorów stałych i jednorazowych.

 Współpraca  z  jednostkami  prowadzącymi  działalność  tożsamą  z  założeniami  statutowymi

fundacji, w tym z PFRON.

 Zakładanie  subkont  dla  osób niepełnosprawnych  ułatwiających  im i  ich rodzinom zbieranie

środków na cele związane z leczeniem, rehabilitacją, edukacją, integracją itp.

 Dofinansowanie  usług  rehabilitacyjnych  oraz  turnusów  rehabilitacyjnych  w  ośrodkach

rehabilitacyjnych, finansowanie i refundacja zajęć usprawniających i terapeutycznych, kosztów

zakupu leków, sprzętu i materiałów używanych przez dzieci niepełnosprawne.

 Opłacanie leczenia i zabiegów operacyjnych.

 Realizacja  Programu  „Aktywne  Dzieciaki”  w  ramach  programu  Zadań  Zlecanych  przez

PFRON– Umowa z PFRON nr ZZO/000045/11/D o zlecenie realizacji zadań w ramach art.36

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

osób niepełnosprawnych.  Celem zadania  było  organizowanie  zajęć  rehabilitacji  i  masażu  w

miejscu  zamieszkania  niepełnosprawnych  dzieci  oraz  w  wyposażonej  przez  Fundację  sali

rehabilitacyjnej, a także zajęć hipoterapii w stadninach Trójmiasta .  W ten sposób fundacja

zapewniła  grupie około 40 dzieci  stałą  opiekę pozwalającą im na uczestnictwo w zajęciach

usprawniających.

 Realizacja  projektu  pomocy  dzieciom  niepełnosprawnym  w  pokonywaniu  problemów

szkolnych i zrównaniu ich szans sukcesu edukacyjnego ( konsultacje i zajęcia pedagogiczne).



 Realizacja Programu „Aktywni Razem” w ramach programu Zadań Zlecanych przez PFRON–

Umowa z PFRON nr ZZO/000045/11/D o zlecenie realizacji zadań w ramach art.36 ustawy z

dnia  27  sierpnia  1997  roku  o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób

niepełnosprawnych. Celem zadania było organizowanie zajęć terapii psychologicznej dla dzieci

z autyzmem (6 osób),  zajęć pedagogicznych dla dzieci  z upośledzeniem umysłowym i inną

niepełnosprawnością (6 osób), zajęć terapii grupowej. W zadaniu udział wzięło w sposób ciągły

15 osób.

 Realizacja projektu „Aktywni Rodzice” w ramach programu Zadań Zlecanych przez PFRON–

Umowa z PFRON nr ZZO/000045/11/D o zlecenie realizacji zadań w ramach art.36 ustawy z

dnia  27  sierpnia  1997  roku  o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób

niepełnosprawnych.  Celem  zadania  było  prowadzenie  zajęć  dla  rodziców,  opiekunów  i

nauczycieli dzieci niepełnosprawnych.

 Prowadzenie zajęć muzykoterapii dla dzieci.

 Finansowanie  zajęć  terapii  psychologicznej  i  logopedycznej  dla  dzieci  autystycznych  –  ze

środków własnych (poza dotacjami ze środków PFRON)

 Propagowanie idei integracji z osobami niepełnosprawnymi i wyrównywania ich szans w życiu

społecznym w lokalnym środowisku.

 Doposażenie sali rehabilitacyjnej fundacji w sprzęt rehabilitacyjny w drobny sprzęt

7. Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.

8. Podjęte uchwały Zarządu: Zarząd podjął cztery uchwały (w załączeniu)

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

 Fundacja zawarła umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o

zlecenie  realizacji  zadań  w  ramach  art.  36  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  1997  r.  Umowa  nr

ZZO/000019/45/D z dnia 15 grudnia 2009 roku została zawarta na realizację zadania „Aktywne

Dzieciaki” w terminie od 02 stycznia do 30 czerwca 2010 roku. Skutkowało to otrzymaniem w

grudniu 2009 roku dofinansowania ( na wydatkowanie w okresie 02.01.2010 do 30.06.2010r.) w

kwocie łącznej 60 500 zł złotych. Dofinansowanie to zostało rozliczone w terminie i otrzymało

akceptację  PFRON.  Na  podstawie  aneksu  2  z  dnia  06.09.2010  fundacja  otrzymała

dofinansowanie zadania na okres od 01.07.2010r do 31.03.2011 r w kwocie 81 100zł.

 Fundacja zawarła umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na

realizację zadania zleconego w terminie od 02 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku.

Zawarta umowę ZZO/000045/11/D w dniu 15 grudnia 2009 roku na zadania Aktywni Razem w

kwocie  29 300zł  (  środki  otrzymane  w  grudniu  2009  roku).  Dofinansowanie  to  zostało

rozliczone w terminie i otrzymało akceptację PFRON. 



Na podstawie aneksu 2 z dnia 06.09.2010 fundacja otrzymała dofinansowanie zadania na okres

od 01.07.2010r do 31.03.2011 r w kwocie 38 200zł.

 Fundacja zawarła umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

o zlecenie realizacji zadań w ramach art.  36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. Umowa nr

ZZO/000019/45/D  z  dnia  15  grudnia  2009  roku  została  zawarta  na  realizację  zadania

„Aktywni  Rodzice”  w terminie  od  02 stycznia  do  30 czerwca  2010 roku.  Skutkowało  to

otrzymaniem w grudniu 2009 roku dofinansowania ( na wydatkowanie w okresie 02.01.2010

do 30.06.2010r.) w kwocie łącznej 5 400 zł złotych. Dofinansowanie to zostało rozliczone w

terminie i otrzymało akceptację PFRON. 

Na podstawie aneksu 2 z dnia 06.09.2010 fundacja zrezygnowała z prowadzenia tego zadania

z powodu konieczności redukcji kosztów (brak środków PFRON)

 

Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem wszystkich źródeł (np. spadek,

zapis, darowizna, środki ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy)

10. Przychody stanowiły:  Spadek – 0,00 zł, zapis – 0,00 zł

darowizny/ z działal. statutowej 219 571,27 zł (w tym z 1% podatku 179 805,76 zł)

przychody finansowe  –     11 903,72 zł 

dofinansowanie z PFRON 119 300,00 zł

____________________________________________________

Łączna wartość przychodów wyniosła      350 774,99 złotych.

11. Informacja o kosztach uzyskania przychodu:

koszty realizacji działań statutowych – 100 234,70 zł

koszty realizacji dofinansowania z PFRON –        176 134,42 zł

koszty administracyjne: łącznie –        7 311,32 zł

koszty realizacji zad. Statut. Ze śr.OPP 1%     71 555,20zł

_____________________________________________________

Łączna wartość kosztów wynosiła           355 235,64 złotych

12. Fundacja nie zatrudniała żadnych osób na umowę o pracę. Członkowie zarządu nie otrzymywali

wynagrodzenia z tytułu swoich funkcji w zarządzie.

13. Fundacja wypłacała wynagrodzenia z tytułu:

 Umowy o dzieło na usługi księgowe : łącznie 1000,-złotych.

 Umowy zlecenia dla koordynatora w ramach programów „Aktywne Dzieciaki” i „Aktywni

Razem”: łącznie 25 200,- złotych (zgodnie z budżetami zadań / ze środków PFRON- 18 300zł

i ze środków własnych -6 900zł/)



 Umowy o dzieło na napisanie projektu dotyczące otrzymania dofinansowania od PFRON w

ramach zadań zleconych w kwocie 1 500,00 złotych (ze środków własnych fundacji).

 Umowy zlecenia  na  prowadzenie  zajęć  pedagogicznych  dla  dzieci  niepełnosprawnych  na

łączną kwotę 23 400 złotych (ze środków własnych fundacji – 8 400zł i środków PFRON –

15 000zł /zgodnie z budżetem Aktywni Razem)

 Umowy zlecenia  na  prowadzenie  zajęć  rehabilitacyjnych  dla  dzieci  niepełnosprawnych  na

łączną kwotę 7 295,00 złotych (ze środków własnych)

 Umowy na opłatę ryczałtu na paliwo w wysokości 5 650,00 złotych.

14. Przeprowadzone kontrole:

a) w roku 2010 kontroli zewnętrznych nie przeprowadzano.

b) Fundacja na bieżąco rozliczała się z realizacji zadań w ramach programów Aktywne Dzieciaki,

Aktywni  Razem,  Aktywni  Rodzice  w  roku  2010,  oraz  wykorzystania  dofinansowania  z

Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych.  Ostateczne  rozliczenie

dofinansowania z PFRON zostało złożone w siedzibie pomorskiego oddziału PFRON w terminie

zgodnym z umową.

15. Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych.

16. Fundacja posiada konta w banku Millennium o numerach:

 76 1160 2202 0000 0000 6190 5321 (dla środków własnych )

 63 1160 2202 0000 0001 2877 0468 (dla wpłat 1% podatków przez Urzędy Skarbowe)

 73 1160 2202 0000 0000 6414 0643 (dla środków dofinansowania z PFRON)

 Fundacja  dokonywała  krótkoterminowych  lokat  środków  zgromadzonych  na  koncie

przeznaczonym dla środków własnych (lokaty 1 i 3 i 6- miesięczne). 

Łącznie odsetki bankowe stanowiły kwotę 11 903,72 zł

17. Fundacja nie posiada obligacji.

18. Fundacja nie posiada udziałów w spółkach prawa handlowego.

19. Fundacja nie nabyła i nie posiada nieruchomości.

20.  Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych

sporządzonych dla celów statystycznych:

 Wartość aktywów na dzień 31.12.2010 r. – 419 838,34 złotych

 Wartość pasywów na dzień 31.12.2010 r. – 419 838,34 złotych

 Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.12.2010 r. – 2 401,89 złotych

21. Fundacja  nie  prowadziła  odpłatnych  świadczeń  i  nie  uzyskała  żadnych  przychodów z  tego

tytułu.

22. Fundacja  prowadziła  działalności  na  zlecenie  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób

Niepełnosprawnych  w ramach  art.  36  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  1997  roku  o  rehabilitacji

zawodowej  i  społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób  niepełnosprawnych.  Fundacja  otrzymała



dofinansowanie na zatwierdzony przez PFRON projekt w ramach zadań „Aktywne Dzieciaki”,

„Aktywni  Razem”,  „Aktywni  Rodzice”.  Fundacja  w  całości  rozliczyła  się  z  otrzymanego

dofinansowania i przekazała pisemną informację o efektach udzielonej pomocy,  sporządzoną

według okreslonych wskaźników. 

Rozliczenie  zostało  uznane  w  całości  jako  rozliczone  zgodnie  z  zakresem  rzeczowo-

finansowym w kwocie 92 800,00 złotych.

Rozliczenie za okres od 01.07.2010 do 31.03.2011 nastąpi w terminie do 30.04.2011 roku.

23. Fundacja odprowadziła podatek z tytułu umów o dzieło, oraz umów zlecenia, umowy ryczałtu

na paliwo. Fundacja opłacała składki do ZUS.

24. Fundacja była zwolniona ze składania miesięcznej deklaracji CIT-2, złożyła roczną deklarację

CIT-8, PIT-11, PIT-4R w ustawowym terminie.

Sprawozdanie sporządzone przez:
Prezes Zarządu – Katarzyna Komorowska

 Członek Zarządu – Marianna Kowalska

 Członek Zarządu – Joanna Domaszewicz
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Uzupełnienie sprawozdania za rok 2010
W odpowiedzi na pismo od:
Ministerstwo Zdrowia
Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg 
MZ-DNE-077-10314-4/MZ/13
Z dnia 13.05.2014r

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2010
Za Okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 roku

Ad.1) Szczegółowe informacje dotyczące realizacji celów statutowych

W 2010 roku założeniem fundacji była  kontynuacja i rozszerzanie działań prowadzonych w roku

poprzednim.

1.W 2010 roku Fundacja prowadziła obsługę około 30 subkont, stworzonych dla swoich podopiecznych 

w celu umożliwienia im gromadzenia środków, w tym z 1% podatków, z przeznaczeniem na opłacanie 

leczenia, rehabilitacji, zakupu leków, sprzętu rehabilitacyjnego, przyborów i przyrządów pomocnych w 

procesie rehabilitacji i edukacji oraz poprawiających standard życia i innych. Fundacja prowadziła 

subkonta nie pobierając opłat, wydatkując zgromadzone środki zgodnie ze statutem, wolą darczyńców i 

beneficjentów. Płatność następowała na podstawie przedłożonych dokumentów księgowych - faktur i 

rachunków, w formie: a) bezpośrednio do wystawcy rachunku/faktury, b) poprzez refundację (jeśli 

wcześniej opłacił je z własnych środków beneficjent lub jego prawny opiekun).

W ramach wspomnianych środków Fundacja dofinansowała lub opłaciła w całości usługi rehabilitacyjne 

oraz turnusy rehabilitacyjne podopiecznych w ośrodkach, finansowała i refundowała ich zajęcia 

usprawniające i terapeutyczne, zakupy leków, sprzętu i materiałów używanych przez dzieci i młodzież 

niepełnosprawną.

2. W ramach programu Zadań Zlecanych przez PFRON, zgodnie z umową z PFRON 



nr ZZO/000045/11/D o zlecenie realizacji zadań w ramach art.36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Fundacja realizowała 

trzy zadania: „Aktywni Rodzice”, „Aktywne Dzieciaki”, „Aktywni Razem”. Całkowite dofinansowanie 

na okres od 1 stycznia 2010r do 30 czerwca 2010 roku wyniosło 92 800,00zł w podziale na trzy zadania:

„Aktywni Rodzice” – Zadanie polegało na przeprowadzeniu cyklu szkoleń skierowanych do rodziców, 

terapeutów, opiekunów i wolontariuszy zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Tematy szkoleń i warsztatów:

Cykl szkoleń i warsztatów pod nazwą Aktywni Rodzice.

Zajęcia z psychologiem polegały na podnoszeniu tematów dotyczących życia osób niepełnosprawnych w 

społeczeństwie i problemów z tym związanych, dotykających nie tylko osoby niepełnosprawne ale 

również ich rodziny i opiekunów. Stworzona została grupa wsparcia.

Wykłady rehabilitanta dotyczyły sposobów rehabilitacji dzieci oraz poznania mechanizmów dotyczących 

dzieci niepełnosprawnych. Zajęcia z rehabilitantem również dotyczyły szkolenia w zakresie pielęgnacji i 

obsługi osoby niepełnosprawnej jak również dbałość o kondycję fizyczną ich opiekunów. W związku z 

tym przeprowadzono zajęcia ruchowe dla rodziców pod nazwą „W zdrowym ciele, zdrowy duch”.

Z zadania skorzystało 20 osób. Wykonano 50 jednostek zajęć. Kwota dofinansowania na to zadanie 

wyniosła 3 000,00zł. Została rozliczona w terminie zgodnym z umową. Całkowity koszt realizacji 

zadania wyniósł 3 372,11zł. Wkład własny Fundacji to 372,11 zł

„Aktywne Dzieciaki” - Celem zadania było zapewnienie grupie dzieci niepełnosprawnych dostępu do 

kompleksowej rehabilitacji w miejscu zamieszkania, a tym samym zorganizowanie i przeprowadzenie  

zajęć rehabilitacji i masażu, a także zajęć hipoterapii.  W ten sposób fundacja zapewniła grupie 35 dzieci 

stałą opiekę pozwalającą im na uczestnictwo w zajęciach usprawniających. W ramach tego projektu 

Fundacja przeprowadziła 600 jednostek zajęć rehabilitacji, 250 zabiegów masażu i 200 zabiegów 

hipoterapii. W celu zapewnienia beneficjentom projektu jak najlepszej terapii, Fundacja współpracowała 

z bardzo dobrze wykwalifikowaną kadrą, z dużym doświadczeniem w pracy z dziećmi 

niepełnosprawnymi i doskonałym kontaktem z nimi. Zajęcia opłacane były na podstawie listy odbytych 

zajęć, poświadczonych przez beneficjenta lub jego opiekuna.

Kwota dofinansowania na to zadanie wyniosła 60 500,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 

67 725,03 zł. Wkład własny Fundacji wyniósł 7 725,03 zł ( w tym: wkład finansowy – 3 625,03 zł, 

wartość pracy wolontariusza – 3 600,00zł)

Projekt został rozliczony zgodnie z umową z PFRON i sprawozdanie merytoryczne i finansowe zostało 

przez PFRON przyjęte.

„Aktywni Razem” - Zadanie skupiło się na pracy z dziećmi autystycznymi, niepełnosprawnymi oraz z 

dziećmi z upośledzeniem umysłowym. Główne działania w tym projekcie polegały na szeroko 

rozbudowanej terapii psychologicznej, prowadzonej przez doświadczonych psychologów. Zajęcia miały 

charakter indywidualny i grupowy. Pomagały w nawiązaniu kontaktu ze środowiskiem i przeciwdziałaniu



odrzuceniu społecznemu. Dlatego też prowadzono spotkania integrujące ze zdrowymi, a także z 

dotkniętymi innymi niepełnosprawnościami rówieśnikami.

Zakres terapii obejmował zajęcia indywidualne z terapeutą i zajęcia grupowe (zajęcia wg Weroniki 

Sherbourne, zajęcia plastyczne, muzykoterapia, gimnastyka usprawniająca itp). Dla dzieci z 

niepełnosprawnością, w tym umysłową, prowadzono pomoc pedagogiczną, polegającą na dodatkowych 

zajęciach rewalidacyjnych, prowadzonych w celu utrwalenia wiedzy zdobywanej podczas zajęć 

edukacyjnych w szkole. Zajęcia te prowadzone były indywidualnie. Dzięki czemu zwiększono szansę na 

lepszą efektywność działania.

Terapeuci dokonali ewaluacji postępów podopiecznych, u których stwierdzono postępy. Zajęcia 

odbywały się zgodnie z planem, zrealizowano je w zaplanowanym zakresie.

Zajęcia prowadzone były na bieżąco, zgodnie z harmonogramem.

Kwota dofinansowania na to zadanie wyniosła 29 300,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 

32 822,00zł. Wkład własny Fundacji to 3 422,00 ( w tym: wkład własny finansowy – 2 322,00zł, wartość 

pracy wolontariuszy – 1200,00zł). Z zadania tego skorzystało 15 osób. Projekt został rozliczony zgodnie 

z umową z PFRON i sprawozdanie merytoryczne i finansowe zostało przez PFRON przyjęte.

Na podstawie aneksu nr 1 z dnia 14 lipca 2010 roku oraz aneksu nr 2 z dnia 6 września 2010roku do 

umowy nr ZZO/000045/11/D , Fundacja otrzymała kolejne dofinansowanie na realizację rozpoczętych 

wcześniej zadań na okres od 1 lipca 2010 roku do 31 marca 2011 roku. W wyniku ograniczeń 

finansowych PFRON, Fundacja zrezygnowała z prowadzenia zadania „Aktywni Rodzice”, celu 

zapewnienia jak największej ilości zajęć dla niepełnosprawnych dzieci. Na realizację dwóch zadań, 

Fundacja otrzymała dofinansowanie w kwocie łącznej 119 300,00zł. W 2010 roku Fundacja dokonała 

rozliczenia częściowego ( zgodnie z umową), w celu otrzymania drugiej transzy dofinansowania. Zadania

realizowane były bez przeszkód, zgodnie z przyjętymi budżetami i harmonogramem. Zadania zostały 

rozliczone po ich zrealizowaniu, w kwietniu 2011roku.

3. W 2010 roku, w celu prowadzenia zajęć dla podopiecznych, Fundacja była najemcą dwóch 

pomieszczeń, w których prowadzone były regularne zajęcia terapeutyczne dla podopiecznych i ich rodzin

oraz przyjaciół i wolontariuszy.

4.  Ważnym elementem działania Fundacji było propagowanie idei integracji z osobami 

niepełnosprawnymi i wyrównywania ich szans w życiu społecznym w lokalnym środowisku. Dlatego 

Fundacja organizowała spotkania integracyjne dla podopiecznych Fundacji i ich rodziców i przyjaciół. 

Dawało to szansę na lepsze poznanie się osób korzystających z pomocy Fundacji, nawiązanie przyjaźni, 

udzielanie sobie wzajemnego wsparcia. Dzięki tym spotkaniom wiele osób pozbyło się uczucia 

osamotnienia, nieszczęścia, dało im to chęć do walki o swoją przyszłość i lepsze juto dla ich dzieci.

5. Fundacja uzyskała pomoc kilku osób, które chciały wystąpić w roli wolontariuszy. Ich świadczenie 

polegało na pomocy w trakcie hipoterapii. Osoba ta zwykle zajmowała się prowadzeniem konia podczas 



zajęć. Były również osoby, które uczestniczyły w spotkaniach integracyjnych, nawiązywały kontakt z 

podopiecznymi, uczestniczyły we wspólnej zabawie. Dawało to dużo radości niepełnosprawnym 

dzieciom, ale również wiele korzyści samym wolontariuszom, którzy uczyli się dbania o innych, często 

słabszych od siebie ludzi.

Ad .2) Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich wszystkich źródeł

Łączna wartość przychodów wyniosła      350 774,99 złotych

Darowizny   39 765,51 zł 

1% podatku 179 805,76zł 

Spadek             0,00zł

Zapis            0,00zł

dofinansowanie z PFRON            119 300,00 zł        budżet państwa (środki celowe)

przychody finansowe  –    11 903,72 zł 

Ad.3) Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, wypłaconego 
łącznie członkom innych niż zarząd organów fundacji, z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, 
premie i inne świadczenia.

Członkowie Rady Nadzorczej (organu innego niż zarząd) nie otrzymali żadnego wynagrodzenia.

Ad.4) Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku

W 2010 roku Fundacja posiadała konta w banku Millennium o numerach:

 76 1160 2202 0000 0000 6190 5321 (dla środków własnych )

 63 1160 2202 0000 0001 2877 0468 (dla wpłat 1% podatków przez Urzędy Skarbowe)

 73 1160 2202 0000 0000 6414 0643 (dla środków dofinansowania z PFRON)

Fundacja dokonywała krótkoterminowych lokat środków zgromadzonych na koncie przeznaczonym

dla środków własnych (lokaty 1 i 3 i 6- miesięczne). 

Łącznie odsetki bankowe stanowiły kwotę 11 903,72zł

Konto dla środków z dofinansowania z PFRON – nie tworzono lokat z tych środków.

Poniżej przedstawiamy tabelę lokat



Ad.5) Dane o wielkościach nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych 
spółek:
W 2010 roku Fundacja nie nabyła żadnych akcji.

Ad.6) Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych
W 2010 roku Fundacja nie nabyła środków trwałych.

Ad.7) Dane o wartościach aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach 
finansowych sporządzonych dla celów statystycznych:

1. Wartość aktywów na dzień 31.12.2010 r. – 419 838,34 złotych

2. Wartość pasywów na dzień 31.12.2010 r. – 419 838,34 złotych

3. Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.12.2010 r. – 2 401,89 złotych

Ad.8) Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe oraz wynik 
finansowy tej działalności.

Numer lokaty Data otwarcia Data
zapadalności

Wartość lokaty Odsetki z lokaty

143936232 28.07.2009 28.01.2010 90 000 1 814,79
143936759 28.07.2009 28.01.2010 20 000     393,20
144553724 06.08.2009 06.02.2010 47 000     900,34
146214813 01.09.2009 01.03.2009 30 000     595,07
146215029 01.09.2009 01.03.2010 50 000  1 115,75
152854971 16.12.2009 16.03.2010 25 000     246,57
152855283 16.12.2009 16.03.2010 50 000     554,79
155686525 30.01.2010 04.02.2010 50 000       19,18
155686563 30.01.2010 04.02.2010 40 000       14,79
155686597 30.01.2010 04.02.2010 25 000         9,25
156125823 05.02.2010 05.05.2010 20 000     195,07
156170502 06.02.2010 12.02.2010 50 000       23,01
156632994 13.02.2010 15.02.1010 50 000         7,67
156782202 16.02.2010 16.08.2010 40 000     793,42
156125895 05.02.2010 05.05.2010 90 000     987,53
157977056 05.03.2010 05.06.2010 25 000     252,05
157976486 05.03.2010 05.09.1010 50 000  1 134,25
159603101 01.04.2010 01.07.2010 20 000     199,45
159602602 01.04.2010 01.07.2010 50 000     560,96
161739161 07.05.2010 07.08.2010 90 000     964,11
163874335 16.06.2010 18.07.2010 20 000       54,36
167270919 10.08.2010 10.11.2010 50 000     535,62
167702214 17.08.2010 17.11.2010 50 000     535,62
Zwrot Odsetek bank Dla PFRON ZZ/000/019/11     - 3,13

RAZEM 11 903,72



W 2010 roku Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty samorządowe.

W  2010  roku  Fundacja  prowadziła   trzy  zadania  (  „Aktywni  Rodzice,  „Aktywne  Dzieciaki”,

„Aktywni  Razem”)  w  ramach  umowy nr  ZZO/000045/11/D  z  dnia  15.12.2009  roku  zawartej  z

Państwowym  Funduszem  Rehabilitacji  Osób  niepełnosprawnych.  Był  to  program  wieloletni

realizowany w terminie od 1 stycznia 2010 roku do 31 marca 2013 roku, w podziale 4 etapy:

 Od 01.01.2010r do 31.06.2010r

 Od 01.07.2010r do 31.03.2011r

 Od 01.04.2011r do 31.03.2012r

 Od 01.04.2012r do 31.03.2013r

Opis realizacji zadania ujęto w Ad.1) pkt.2

Kwota  w wysokości  92 800,00 zł,  została  przekazana  przez  PFRON na realizację  w/w zadań  w

terminie od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku. Środki te zostały rozliczone w terminie

do  31.07.2010  roku,  zgodnie  z  umową  z  PFRON,  po  zrealizowaniu  zadań.  Rozliczenie  zostało

przyjęto jako przedmiotowe.

W  2010  roku,  Fundacja  otrzymała  również  dofinansowanie  w  kwocie  łącznej  119 300,00zł,  na

realizację zadań w terminie od 01.07.2010r do 31.03.2011 roku. W 2010 roku Fundacja dokonała

rozliczenia  częściowego dofinansowania (  zgodnie z umową),  w celu otrzymania  drugiej  transzy

dofinansowania.  Zadania  realizowane  były  bez  przeszkód,  zgodnie  z  przyjętymi  budżetami  i

harmonogramem. Zostały one rozliczone po ich zrealizowaniu, w kwietniu 2011roku.

W roku 2010, nie przeprowadzono żadnych kontroli w Fundacji.

Podczas  rozliczania  dofinansowania  z  PFRON,  fundacja  była  zobowiązana  do  przedstawienia

wyznaczonych przez pracownika PFRON dokumentów księgowych i innych (tj. rachunki, faktury,

umowy,  karty  pracy  itp.),  dotyczących  prowadzonego  zadania,  w  celu  ich  weryfikacji.  Było  to

niezbędnym elementem rozliczenia dofinansowania.

Sprawozdanie sporządzone przez:
Prezes Zarządu – Katarzyna Komorowska

 Członek Zarządu – Marianna Kowalska

 Członek Zarządu – Joanna Domaszewicz
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