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1. Powstanie i działalność Fundacji 

Fundacja „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” działa na podstawie ustawy z dnia 

6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203) i ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873 

wraz z późn. zm.) oraz Statutu Fundacji. 

a) Dane Fundacji 

- nazwa   Fundacja „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” 

- siedziba   Wrocław 

- adres    ul. Bujwida 42, 50-368 Wrocław 

- data wpisu w KRS  31.01.2002 rok 

- numer w KRS  0000086210 

- REGON   931533690 

 

b) Członkowie Zarządu 

Członkowie Zarządu (wpisani w KRS – stan na 31.12.2010): 

- Agnieszka Aleksandrowicz – Prezes Zarządu  

ul. Śnieżna 28a, Wrocław 

- Krzysztof Kałwak – Wiceprezes Zarządu 

ul. Jaśminowa 15, Krzyżanowice 

 

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji 

celów statutowych.  

 

a) Cele statutowe Fundacji: 

- Udzielenie wszechstronnej pomocy dzieciom, dotkniętym chorobą nowotworową oraz 

innymi schorzeniami, będącym pod bezpośrednią lub pośrednią opieką kliniki 

Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Akademii Medycznej we 

Wrocławiu i ich rodzinom, w tym pomocy socjalnej o charakterze rzeczowym lub 

finansowym.   

- Ochrona i promocja zdrowia oraz wsparcie materialne dzieci dotkniętych chorobą 

nowotworową i ich rodzin, a w szczególności: 

 Umożliwienie dzieciom chorym na nowotwory korzystania ze wszystkich 

światowych osiągnięć onkologii; 

 Działanie na rzecz utrzymania wysokiego standardu onkologicznej wiedzy 
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fachowego personelu medycznego pracującego z dziećmi chorymi na nowotwory; 

 Podnoszenie poziomu społecznej wiedzy o epidemiologii dziecięcych 

nowotworów, o znaczeniu ich wczesnego wykrywania, o możliwościach ich 

wyleczenia oraz o środowiskowych zagrożeniach nowotworami.  

b) Opis działalności statutowej 

W 2010 roku Fundacja realizowała swoje cele poprzez następujące działania podejmowane 

na rzecz osób, placówek wskazanych w § 5 Statutu Fundacji. 

- udzielenie pomocy materialnej ośrodkom naukowym prowadzącym badania w zakresie 

chorób nowotworowych u dzieci, 

 Fundacja finansuje lub dofinansowuje wyjazdy lekarzy z Kliniki na konferencje, 

które odbywają się zarówno na terenie kraju jak i za granicą. Dzięki ich 

międzynarodowej działalności naukowej możliwe jest systematyczne podnoszenie 

poziomu medycznego placówki, który przekłada się na poziom wyleczalności 

dzieci chorych na nowotwory. 

- udostępnianie urządzeń medycznych dla Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii  

i Hematologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu i jej następców prawnych oraz 

innych placówek onkologii dziecięcej. 

 Fundacja nabywała urządzenia medyczne w tym m.in. stacja diagnostyczna wraz z 

oprogramowaniem do oglądania zdjęć RTG, komputery do laboratorium i in.  

- zakup leków i sprzętu jednorazowego, 

 Fundacja prowadzi konta imienne dla prawie 490 podopiecznych ze środków  

zgromadzonych na tych kontach finansowane są leki, rehabilitacja, środki 

higieniczne niezbędne w procesie leczenia. Fundacja ze środków zgromadzonych 

na koncie ogólnym również dokonuje zakupu leków dla pacjentów w trudnej 

sytuacji finansowej, bądź leki ratujące życie, gdzie cała procedura ściągania leku i 

zdobywania na niego środków musi być jak najszybciej wykonana. 

- finansowanie lub dofinansowanie kosztów leczenia zagranicznego dzieci wówczas, gdy w 

kraju niemożliwe jest uratowanie życia chorego. 

 Fundacja prowadziła dofinansowanie kosztów leczenia zagranicznego z kont 

imiennych oraz z konta ogólnego na podstawie wskazań lekarzy prowadzących 

wcześniejsze leczenie w Klinice. 

- finansowanie lub dofinansowywanie konferencji i sympozjów naukowych organizowanych 

przez Klinikę Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej AM we współpracy 

z Zarządem Fundacji.  

 Fundacja dofinansowuje konferencje i sympozja  

- udzielanie pomocy socjalnej, w szczególności o charakterze finansowym i rzeczowym, 

dzieciom dotkniętym chorobą nowotworową i ich rodzinom. 

 Fundacja pomaga swoim podopiecznym oraz ich rodzicom po przez wypłacanie 

zapomóg finansowych. Środki wypłacane gromadzone są na kontach imiennych, 

bądź w przypadku ich braku pieniądze wypłacane są z konta ogólnego Fundacji.  
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3. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności Fundacji o 

skutkach finansowych, które nastąpiły w 2010 roku.  

 

W 2010 roku Fundacja „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” skupiła swoją 

działalność na pozyskiwaniu środków finansowych na rzecz dzieciom chorym na 

nowotwory oraz pomoc placówce medycznej tj. Klinice Transplantacji Szpiku, onkologii i 

Hematologii Dziecięcej AM we Wrocławiu. 

- Akcja dotycząca przekazywania 1% swojego podatku dochodowego 

Fundacja zaapelowała o przekazywanie na cele statutowe swojej działalności 1% podatku. 

Fundacja „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” jest wpisana do rejestru 

instytucji pożytku publicznego. W 2010 roku z tytułu wpłat 1% Fundacja pozyskała 

4 912 020,95 zł. Pozyskane w ten sposób środki Fundacja zamierza przeznaczyć na pomoc 

podopiecznym Fundacji oraz na budowę nowej Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i 

Hematologii Dziecięcej AM we Wrocławiu „Przylądek Nadziei”.  

- Koncert „Ratujmy Uśmiech” 

Fundacja w dniu 22.02.2010 roku w Teatrze Polskim we Wrocławiu zorganizowała 

koncert charytatywny na rzecz dzieci z chorobą nowotworową. Dochód z koncertu wyniósł 

62 000 zł. 

- Uzyskanie nr sms 

Fundacji w roku 2010 udało się uzyskać zgodę na przeprowadzenie zbiórki ogólnokrajowej 

za pośrednictwem nr sms 72165. Obecnie wpływy z tego tytułu wyniosły 151 218,00 zł. 

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na budowę nowej Kliniki Transplantacji Szpiku, 

Onkologii i Hematologii Dziecięcej AM we Wrocławiu „Przylądek Nadziei”.  

 

4. Odpisy Uchwał Zarządu Fundacji 

 

Zarząd Fundacji przyjął w roku 2010 uchwały o następującej treści: 

 

- Uchwała nr 1/01/2010 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 04.01.2010 r. 

Zarząd Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” podejmuje decyzję o 

przyjęciu dokumentu „Polityka rachunkowości” Fundacji.  

Dokument stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

- Uchwała nr 1/2010 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 02.02.2010 r. 

Zarząd Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” podejmuje decyzję o 

przyznaniu zapomogi socjalnej dla podopiecznego Fundacji Patryka Króla w wysokości 

2 000 zł, która zostanie wypłacona w dwóch transzach w odstępach 14-nasto  dniowych ze 

środków ogólnych Fundacji. 
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- Uchwała nr 2/2010 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 16.02.2010 r. 

Zarząd Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” podejmuje decyzję o 

przyznaniu zapomogi socjalnej dla podopiecznego Fundacji Patryka Sobejko w wysokości 

5 000 zł, która zostanie wypłacona ze środków znajdujących się na koncie imiennym.  

 

- Uchwała nr 3/2010 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 10.03.2010 r. 

Zarząd Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” podejmuje decyzję o 

umorzeniu wypłat wniosków o zwrot poniesionych kosztów, złożonych przez 

dysponentów subkont podopiecznych Fundacji w roku 2008, a które z racji zerowego stanu 

na subkoncie nie mogą być w dalszym ciągu wypłacone.  

 

- Uchwała nr 4/2010 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 10.03.2010 r. 

Zarząd Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” podejmuje decyzję o 

dofinansowaniu wyjazdu 20 pielęgniarek z Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i 

Hematologii Dziecięcej AM we Wrocławiu na Konferencję Naukowo-Szkoleniową w 

dniach 23-25 kwietnia 2010 roku do Piechowic w kwocie 6 000 zł.  

 

- Uchwała nr 5/2010 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 10.03.2010 r. 

Zarząd Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” zwraca się z prośbą do dr 

Radosława Chabra (wnioskodawcy prośby) o zwrócenie się z prośbą o zakup odczynnika 

do oznaczania poziomu amikacyny u dzieci leczonych w Klinice Transplantacji Szpiku, 

Onkologii i Hematologii Dziecięcej AM we Wrocławiu do Samodzielnego Publicznego 

Szpitala Klinicznego nr 1 we Wrocławiu pod który Klinika podlega.  

 

- Uchwała nr 6/2010 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 10.03.2010 r. 

Zarząd Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” podejmuje decyzję o 

pokryciu kosztów wyjazdu na turnus rehabilitacyjny Oskara Mosóra do wysokości 

środków znajdujących się na subkoncie dziecka. 

 

- Uchwała nr 7/2010 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 10.03.2010 r. 

Zarząd Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” podejmuje decyzję o 

sfinansowaniu zabiegu przeszczepu włosów dla podopiecznej Fundacji Klaudii Stygar. 

Przyznane dofinansowanie to 5000 zł. 
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- Uchwała nr 8/2010 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 10.03.2010 r. 

Zarząd Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” podejmuje decyzję o 

przyznaniu zapomogi socjalnej dla podopiecznego Fundacji Kamila Wierzbickiego w 

wysokości 2 000 zł, która zostanie wypłacona ze środków znajdujących się na koncie 

imiennym. 

 

- Uchwała nr 9/2010 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 10.03.2010 r. 

Zarząd Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” podejmuje decyzję o 

przyznaniu zapomogi socjalnej dla podopiecznego Fundacji Kamila Platy w wysokości 

1 000 złotych, która zostanie wypłacona ze środków znajdujących się na koncie imiennym.  

 

- Uchwała nr 10/2010 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 17.03.2010 r. 

Zarząd Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” podejmuje decyzję o 

przyznaniu zapomogi socjalnej dla podopiecznego Fundacji Patryka Króla w wysokości 

1000 zł, która zostanie wypłacona ze środków ogólnych Fundacji. 

 

- Uchwała nr 11/2010 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 29.03.2010 r. 

§1 

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie z działalności za rok 2009. 

§2 

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Fundacji za rok 2009, obejmujące:  

a. Bilans sporządzony 31 grudnia 2009 roku, wykazujący po 

stronie aktywów i pasywów sumę 11 319 153,78 zł 

b. Rachunek zysków i strat obejmujący okres od 1 stycznia 

2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący nadwyżkę 

przychodów nad kosztami 2 548 111,81 zł, 

c. Informację dodatkową za rok 2009. 

§3 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§4 



str. 7 

 

Bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa, o których mowa w §2, 

stanowią załączniki nr odpowiednio 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.  

 

- Uchwała nr 11/2010/1 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 31.03.2010 r. 

Zarząd Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” podejmuje decyzję o 

przyznaniu zapomogi socjalnej dla podopiecznej Fundacji Agaty Król w wysokości 1 000 

zł, która zostanie wypłacona ze środków ogólnych Fundacji.  

 

- Uchwała nr 12/2010 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 31.03.2010 r. 

Zarząd Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” podejmuje decyzję o 

przyznaniu zapomogi socjalnej dla podopiecznej Fundacji Karoliny Skuteckiej w 

wysokości 500 zł, która zostanie wypłacona ze środków ogólnych Fundacji.  

 

- Uchwała nr 13/2010 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 31.03.2010 r. 

Zarząd Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” podejmuje decyzję o 

zrefundowaniu faktur oraz przejazdów dla podopiecznego Piotra Kmiecia z konta 

ogólnego Fundacji, jednak w momencie wpływu środków na subkonto dziecka wypłacone 

środki zostaną przesunięte na konto ogólne Fundacji.  

 

- Uchwała nr 14/2010 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 31.03.2010 r. 

Zarząd Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” podejmuje decyzję o 

dofinansowaniu dla Pani Gabrieli Smolak kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie 

pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek, który odbywa się 

w terminie 13.11.2009 do 6.05.2010 roku. 

Dofinansowanie w kwocie 730,00 zł 

 

- Uchwała nr 15/2010 Zarząd Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 7.04.2010 r. 

Zarząd Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” podejmuje decyzję o 

zrefundowaniu zakupu pasków do aparatu InRatio dla podopiecznego Fundacji Wojciecha 

Smolarskiego. Zwrot nastąpi z konta ogólnego Fundacji, jednak w momencie wpływu 

środków na subkonto dziecka wypłacone środki w kwocie 408,00 zł zostaną przesunięte na 

konto ogólne Fundacji.  

 



str. 8 

 

- Uchwała nr 16/2010 Zarząd Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 21.04.2010 r. 

Zarząd Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” podejmuje decyzję o 

przyznaniu zapomogi socjalnej dla podopiecznego Jakuba Wojdyła w kwocie 500,00 zł. 

Środki zostaną wypłacone z konta ogólnego Fundacji.  

 

- Uchwała nr 18/2010 Zarząd Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 4.05.2010 r. 

Zarząd Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” podejmuje decyzję o 

przyznaniu zapomogi socjalnej dla podopiecznej Joanny Żuk w kwocie 500,00 zł. 

Środki zostaną wypłacone z konta imiennego. 

 

- Uchwała nr 19/2010 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 18.05.2010 r. 

Zarząd Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” podejmuje decyzję o 

refundacji poniesionych kosztów dla Piotra Miszczyka związanych z Mistrzostwami 

Świata Aircombat, które odbędą się w Niemczech. 

Zawody te są dla podopiecznego Fundacji jednym ze źródeł terapii. 

Refundacja nastąpi z konta imiennego. Kwota refundacji wynosi 2 734,10 zł. 

 

- Uchwała nr 20/2010 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 20.05.2010 r. 

Zarząd Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” podejmuje decyzję o 

sfinansowaniu remontu Oddziału Transplantacji Szpiku w Klinice przy ul. Bujwida 42 we 

Wrocławiu.  

 

- Uchwała nr 21/2010 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 31.05.2010 r. 

Zarząd Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” podejmuje decyzję o 

zakupie sprzętu dla rehabilitacji Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii 

Dziecięcej AM we Wrocławiu.  

Fundacja zakupi: materace gimnastyczne, basen suchy z kulkami, dysk terapeutyczny 

Myszka, poduszki do balansowania Dynair, deski do ćwiczeń równoważnych, wioślarz. 

 

- Uchwała nr 22/2010 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 31.05.2010 r. 
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Zarząd Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” podejmuje decyzję o 

zakupie nowego komputera do pracowni Immunologii i Transplantacji Szpików w Klinice 

przy ul. Bujwida 42.  

 

 

- Uchwała nr 23/2010 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 31.05.2010 r. 

Zarząd Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” podejmuje decyzję o 

pokryciu kosztów wyjazdu na szkolenie MARVIN dla Aleksandry Urbanik, które odbędzie 

się w Hannoverze w dniu 4.06.2010 roku. 

Szacunkowy koszt związany z uczestnictwem w tym szkoleniu wynosić będzie 400 zł + 

koszt noclegu.  

 

- Uchwała nr 24/2010 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 18.06.2010 r. 

Zarząd Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” podejmuje decyzję o 

zakupie komputera do pracowni analityki ogólnej w Laboratorium B Kliniki Transplantacji 

Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej AM. 

Szacowany koszt to około 2000 zł.  

 

- Uchwała nr 25/2010 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 22.06.2010 r. 

Zarząd Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” podejmuje decyzję o 

przyznaniu zapomogi socjalnej dla podopiecznej Fundacji Aleksandry Kudzi w wysokości 

1000 zł, która zostanie wypłacona ze środków ogólnych Fundacji.  

 

- Uchwała nr 26/2010 Zarząd Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 22.06.2010 r. 

Zarząd Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” podejmuje decyzję o 

przyznaniu zapomogi socjalnej dla podopiecznego Fundacji Oktawiana Nowińskiego w 

wysokości 1000 zł, która zostanie wypłacona ze środków ogólnych Fundacji.  

- Uchwała nr 27/2010 Zarząd Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 22.06.2010 r. 

Zarząd Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” podejmuje decyzję o 

przyznaniu zapomogi socjalnej dla podopiecznej Fundacji Weroniki Magrean w wysokości 

2000 zł, która zostanie wypłacona ze środków znajdujących się na koncie imiennym. 
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- Uchwała nr 28/2010 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 22.06.2010 r. 

Zarząd Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” podejmuje decyzję o 

zwrocie kosztów podróży na Konferencję Naukowo-Szkoleniową dotyczącą Chłoniaków 

Hodgkina u dzieci dla Dr Justyny Jakubek i Dr Radosława Chabra.  

 

- Uchwała nr 29/2010 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 5.07.2010 r. 

Zarząd Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” podejmuje decyzję o 

przyznaniu zapomogi socjalnej dla podopiecznej Fundacji Klaudii Piaskowskiej w 

wysokości 600 zł, która zostanie wypłacona ze środków znajdujących się na koncie 

ogólnym Fundacji.  

 

- Uchwała nr 30/2010 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 5.07.2010 r. 

Zarząd Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” podejmuje decyzję o 

przyznaniu zapomogi socjalnej dla podopiecznej Fundacji Pauliny Pałki w wysokości 600 

zł, która zostanie wypłacona ze środków znajdujących się na koncie ogólnym Fundacji.  

 

 

- Uchwała nr 31/2010 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 13.07.2010 r. 

Zarząd Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” podejmuje decyzję o 

refundacji poniesionych kosztów leczenia zgodnie z dostarczonymi fakturami do wniosku 

nr 2282 z konta ogólnego Fundacji. Nadmienia się jednak, iż w momencie wpływu 

środków pieniężnych na subkonta dziecka kwota tj. 1337,81 zł zostanie wypłacona ze 

środków imiennych.  

 

- Uchwała nr 32/2010 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 13.07.2010 r. 

Zarząd Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” podejmuje decyzję o 

zwolnienie z pobierania opłat za pobyt w pokojach Fundacji opiekuna prawnego 

podopiecznej Fundacji Antoniny Goski.  

 

- Uchwała nr 33/2010 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 16.07.2010 r. 

Zarząd Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” na podstawie §6 pkt. 3 

Regulaminu zakładania, obsługi i zamykania kont imiennych prowadzonych przez 
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Fundację podejmuje decyzję o przyznaniu zapomogi socjalnej na zakup podręczników i 

materiałów szkolnych dla podopiecznej Fundacji Pauliny Zawadzkiej. 

Zakup zostanie sfinansowany ze środków znajdujących się na koncie imiennym. 

 

- Uchwała nr 34/2010 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 19.08.2010 r. 

Zarząd Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” na podstawie §6 pkt. 3 

Regulaminu zakładania, obsługi i zamykania kont imiennych prowadzonych przez 

Fundację podejmuje decyzję o przyznaniu zapomogi socjalnej na zakup odzieży oraz 

obuwia dla Grzegorza Antonika, podopiecznego Fundacji z uwagi na trudną sytuację 

materialną rodziny.  

Zakup zostanie sfinansowany ze środków znajdujących się na koncie imiennym. Zakup do 

kwoty 500,00 zł. 

- Uchwała nr 35/2010 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 19.08.2010 r. 

Zarząd Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” podejmuje decyzję o 

dofinansowaniu wyjazdu Dominice Kulej na konferencję 42 SIOP – „Congress of the 

International Society of Pediatric Oncology”, która odbędzie się w Bostonie w dniach 21-

24.10.2010 r. w wysokości do 3 500 zł.   

 

- Uchwała nr 36/2010 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 19.08.2010 r. 

Zarząd Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” podejmuje decyzję o 

zwrocie za koszty leczenia oraz przejazdy do szpitala i na badania dla podopiecznej 

Fundacji Pauliny Pałki z uwagi na ciężką sytuację finansową.  

Refundacja nastąpi ze środków ogólnych Fundacji. 

 

- Uchwała nr 37/2010 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 2.09.2010 r. 

Zarząd Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” podejmuje decyzję o 

sfinansowaniu podróży do Poznania w związku z odbywającymi się Warsztatami JACIE 

dla dr Moniki Mielcarek oraz Małgorzaty Krukowskiej, które odbędą się 3 września 2010 

r.  

 

- Uchwała nr 38/2010 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 14.09.2010 r. 

Zarząd Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” podejmuje decyzję o 

pokryciu kosztów leczenie, w tym dojazdy do Kliniki oraz na badania dla podopiecznego 
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Fundacji Krystiana Słomiannego.  

Refundacja nastąpi z konta ogólnego Fundacji do kwoty 1 500,00 zł. 

 

- Uchwała nr 39/2010 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 14.10.2010 r. 

Zarząd Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” na podstawie §6 pkt. 3 

Regulaminu zakładania, obsługi i zamykania kont imiennych prowadzonych przez 

Fundację podejmuje decyzję o przyznaniu zapomogi socjalnej w kwocie 2 000 zł oraz 

zakupie węgla dla rodziny podopiecznej Fundacji Aleksandry Bogumiło.  

Refundacja nastąpi z konta imiennego. 

 

- Uchwała nr 39/10/2010 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 22.10.2010 r. 

Zarząd Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” podejmuje decyzję o 

refundacji wydatków poniesionych przez podopiecznych Fundacji w 2009 roku z konta 

nawiązkowego w związku z brakiem środków na subkoncie imiennym w roku 2009. 

Zwrot nastąpi na konto osobiste podopiecznych: Ewy Ciastko, Remigiusza 

Wasilewskiego, Marcina Pieluchy, Ireny Bortkiewicz. 

 

- Uchwała nr 40/2010 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 25.10.2010 r. 

Zarząd Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” na podstawie §6 pkt. 3 

Regulaminu zakładania, obsługi i zamykania kont imiennych prowadzonych przez 

Fundację podejmuje decyzję o przyznaniu zapomogi socjalnej w kwocie 287,00 zł dla 

podopiecznej Ireny Bortkiewicz na pokrycie kosztów związanych z dojazdami z dzieckiem 

do Kliniki.  

Zapomoga zostanie wypłacona z konta imiennego. 

 

 

- Uchwała nr 41/2010 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 2.11.2010 r. 

Zarząd Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” na podstawie §6 pkt. 3 

Regulaminu zakładania, obsługi i zamykania kont imiennych prowadzonych przez 

Fundację podejmuje decyzję o przyznaniu zapomogi socjalnej w kwocie 2 181,20 zł dla 

podopiecznego Pawła Chochla na pokrycie kosztów związanych z dojazdami do Kliniki.  

Zapomoga zostanie wypłacona z konta imiennego. 
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- Uchwała nr 42/2010 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 2.11.2010 r. 

Zarząd Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” podejmuje decyzję o 

sfinansowaniu zakupu stacji roboczej dla lekarzy niezbędnej do aparatu RTG znajdującego 

się w Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej AM we 

Wrocławiu. 

Szacunkowy koszt zakupu stacji wynosi około 70 000 zł.  

 

- Uchwała nr 43/2010 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 2.11.2010 r. 

Zarząd Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” podejmuje decyzję o 

zrefundowaniu kosztów związanych z zakupem pomocy edukacyjnych dla podopiecznego 

Fundacji Michała Bohonosa. 

Refundacja zostanie wypłacona z konta imiennego. 

Szacunkowy koszt to 1100 zł. 

 

- Uchwała nr 44/2010 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 2.11.2010 r. 

Zarząd Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” podejmuje decyzję o 

dofinansowaniu do kursu specjalistycznego „Opieka nad dzieckiem z chorobą 

nowotworową” dla 23 pielęgniarek z Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i 

Hematologii Dziecięcej AM we Wrocławiu. 

Szacowany koszt kursu około 3 000 zł. 

 

- Uchwała nr 45/2010 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 2.11.2010 r. 

Zarząd Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” na podstawie §6 pkt. 3 

Regulaminu zakładania, obsługi i zamykania kont imiennych prowadzonych przez 

Fundację podejmuje decyzję o przyznaniu zapomogi socjalnej w kwocie 918,40 zł dla 

podopiecznego Remigiusza Wasilewskiego na pokrycie kosztów związanych z dojazdami 

do Kliniki.  

Zapomoga zostanie wypłacona z konta imiennego. 

 

- Uchwała nr 45/11/2010 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 2.11.2010 r. 
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Zarząd Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” na podstawie §6 pkt. 3 

Regulaminu zakładania, obsługi i zamykania kont imiennych prowadzonych przez 

Fundację podejmuje decyzję o przyznaniu zapomogi socjalnej w kwocie 200 zł dla 

podopiecznego Pawła Młynka.  

Zapomoga zostanie wypłacona z konta ogólnego. 

 

- Uchwała nr 46/2010 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 10.11.2010 r. 

Zarząd Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” na podstawie §6 pkt. 3 

Regulaminu zakładania, obsługi i zamykania kont imiennych prowadzonych przez 

Fundację podejmuje decyzję o przyznaniu zapomogi socjalnej w kwocie 500,00 zł dla 

podopiecznej Julii Walas. 

Zapomoga zostanie wypłacona z konta ogólnego Fundacji. 

 

- Uchwała nr 47/2010 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 10.11.2010 r. 

Zarząd Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” o zwrocie za zakup 

węgla dla rodziny podopiecznego Fundacji Kamila Wierzbickiego z uwagi na ciężką 

sytuację finansową. 

Refundacja nastąpi z konta imiennego. 

 

- Uchwała nr 48/2010 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 18.11.2010 r. 

Zarząd Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” podejmuje decyzję o 

przyznaniu zapomogi socjalnej dla podopiecznego Fundacji Dominika Kułagi w 

wysokości 500,00 zł. 

Refundacja nastąpi z konta imiennego. 

 

 

- Uchwała nr 49/2010 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 29.11.2010 r. 

Zarząd Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” podejmuje decyzję o 

przyznaniu zapomogi socjalnej dla podopiecznego Fundacji Wiktora Radłowskiego w 

wysokości 500,00 zł. 

Refundacja nastąpi z konta ogólnego Fundacji. 
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- Uchwała nr 49/11/2010 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 29.11.2010 r. 

Zarząd Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” podejmuje decyzję o 

przyznaniu zapomogi socjalnej dla podopiecznej Fundacji Pauliny Pałki w wysokości 

200,00 zł. 

Refundacja nastąpi z konta ogólnego Fundacji. 

 

- Uchwała nr 50/2010 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 15.12.2010 r. 

Zarząd Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” podejmuje decyzję o 

przyznaniu zapomogi socjalnej dla podopiecznego Fundacji Wiktora Radłowskiego w 

wysokości 1000,00 zł, która zostanie wypłacona w dwóch transzach po 500 zł. 

Refundacja nastąpi z konta ogólnego Fundacji. 

 

- Uchwała nr 51/2010 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 29.12.2010 r. 

Zarząd Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” podejmuje 

decyzję o sfinansowaniu wymiany okien w pokoju socjalnym techników rtg, pokoju 

radiologa i gabinecie usg w Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii 

Dziecięcej AM we Wrocławiu.  

 

- Uchwała nr 52/2010 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 20.12.2010 r. 

Zarząd Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” na podstawie §6 

pkt. 3 Regulaminu zakładania, obsługi i zamykania kont imiennych prowadzonych przez 

Fundację podejmuje decyzję o przyznaniu zapomogi socjalnej dla podopiecznego 

Mateusza Piątek w wysokości 600,00 zł. 

Zapomoga zostanie wypłacona z konta ogólnego Fundacji.  

 

- Uchwała nr 53/2010 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 20.12.2010 r. 

Zarząd Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” na podstawie §6 pkt. 3 

Regulaminu zakładania, obsługi i zamykania kont imiennych prowadzonych przez 

Fundację podejmuje decyzję o przyznaniu zapomogi socjalnej dla Agaty Marciniak w 

wysokości 500,00 zł. 

Zapomoga zostanie wypłacona z konta ogólnego Fundacji.  
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5. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z 

wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki 

pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i 

budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez 

Fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów 

tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik 

finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu 

osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego 

z pozostałych źródeł. 

 

a) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów w 2010 roku 

W okresie sprawozdawczym przychód Fundacji zamknął się w kwocie 7 283 419,08 zł. 

Kwota ta w całości pochodziła z darowizn lub wpłat z 1% podatku dochodowego, a także 

darowizn z koncertów charytatywnych, zbiórek publicznych oraz nawiązek sądowych. Na 

powyższą kwotę złożyły się: 

 

Wyszczególnienie  

Przychody za rok obrotowy  

Kwota % 

struktury 

1) Przychody z działalności statutowej razem  

z tego: 

6 525 699,06 89,60% 

darowizny na konta imienne dzieci (bez 1%) 

darowizny od osób fizycznych i prawnych 

darowizny na budowę kliniki 

koncerty imprezy masowe 

nawiązki 

kwesty, zbiórki, skarbonki 

1 % podatku 

darowizny na rzecz kliniki 

darowizny na rzecz hospicjum 

inne przychody statutowe  w tym: 

- likwidacja rachunków bankowych 

- przychody z działalności odpłatnej  

 Nakrętki 

500 915,08 

709 799,02 

44 634,67 

42 414,90 

151 289,36 

88 064,15 

4 912 020,95 

 

 

76 560,93 

682,67  

71 578,26 

25 762,00 

7,69% 

10,88% 

0,68% 

0,65% 

2,32% 

1,35% 

75,30% 

 

 

1,20% 
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 Wynajem mieszkań 

 Noty SPSK 

33 870,00 

16 246,26  

2) Pozostałe przychody w tym: 

- darowizna mieszkania 

- sprzedaż mieszkania 

- odpis dotacji na rozbudowę 

- wynagrodzenie płatnika podatku 

 dochodowego od osób fizycznych 

- przychody wynikające z zaokrągleń 

387 563,10 

200 000,00 

175 000,00 

12 501,89 

54,00 

 

7,21 

 

5,32% 

3) Przychody finansowe w tym: 

- odsetki z rachunków bankowych  

- odsetki z lokat bankowych 

- zysk z funduszy inwestycyjnych 

- odpis z tytułu wzrostu wartości inwestycji 

długoterminowych 

370 156,92 

113,33 

277 532,76 

43 073,67 

49 437,16 

5,08% 

 

Przychody razem 

 

 

7 283 419,08 

 

100% 

  

6. Informacje o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez 

Fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów 

tych świadczeń. 

Fundacja prowadziła działalności odpłatną w ramach swoich celów statutowych w roku 

2010.  

Koszty związane z działalnością odpłatną wyniosły - 213 779,42 zł w tym: 

- amortyzacja dotycząca mieszkań – 2 438,04 zł 

- koszty utrzymania mieszkań – 69 767,72 zł 

- amortyzacja Domu Nadziei (1/2) – 49 777,62 zł 

- koszty Domu Nadziei (proporcjonalne) – 40 323,03 zł 

 zużycie energii – 2 878,80 zł 
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 usługi najmu – 15 479,84 zł 

 usługi obce – 21 964,39 zł 

- wynagrodzenia osobowe – 17 992,72 zł 

- wynagrodzenia bezosobowe – 28 660,00 zł 

- ubezpieczenia społeczne i FP – 4 820,29 zł 

 

 

 

7. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu 

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

8. Informacje o poniesionych kosztach: 

 

Wyszczególnienie 

Koszty za rok obrotowy 

Kwota %  

struktury 

Koszty realizacja zadań statutowych z tego: 2 031 320,04 67,57% 

Pomoc indywidualna dla dzieci z kont imiennych  

Wydatki celowe- Hospicjum 

Wydatki celowe – rozwój naukowy kadr 

Wydatki celowe – badania profilaktyczne 

Koszty utrzym. mieszkań do czasowego pobytu 

Koszty utrzymania Domu Nadziei  

Remonty w klinice 

Dofinan. Kliniki – leki, serwis urządzeń, inne 

Dofinansowanie kliniki- inwestycje, wyposaż 

Koszty organizacji imprez masowych 

Darowizny na rzecz innych organizacji 

Inne koszty statutowe 

Budowa nowej kliniki – marketing, inne 

884 865,88 

0,00 

57 774,46 

7 365,37 

69 767,72 

39 357,67 

78 391,55 

137 027,02 

35 280,03 

14 453,18 

1 200,00 

275 922,96 

429 914,20 

43,56% 

 

2,84% 

0,36% 

3,44% 

1,93% 

3,86% 

6,75% 

1,74% 

0,71% 

0,06% 

13,58% 

21,16% 

Koszty ogólno administracyjne działalności   
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statutowej w tym: 667 839,22 22,21% 

Zużycie materiałów i energii 

Usługi obce 

Podatki i opłaty 

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i 

inne świadczenia 

Amortyzacja  

Pozostałe 

32 974,74 

266 860,57 

608,00 

 

334 009,44 

26 265,59 

7 120,88 

4,94% 

39,96% 

0,09% 

 

50,01% 

3,93% 

1,07% 

Pozostałe koszty operacyjne  w tym: 

- niezamortyzowana wart. sprzedanego miesz. 

- wartości wynikające z ugody z p. Jarosz 

- darowizna sprzętu dla Kliniki 

- opłaty sądowe  

- koszty wynikające z zaokrągleń 

306 801,67 

200 465,96 

50 000,00 

55 990,00 

236,00 

109,71  

10,20% 

Koszty finansowe w tym: 

- różnice kursowe 

513,93 

513,93  

0,02% 

 

Koszty razem 

 

 

3 006 474,86 

 

100% 

 

9.  Dane o zatrudnieniu w Fundacji: 

a) Liczba osób zatrudnionych w Fundacji z podziałem według zajmowanych 

stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności 

gospodarczej  

Fundacja zatrudniała w roku 2010 - 6 osób: 

- Prezes Zarządu Fundacji 

- Pełnomocnika/Doradca Zarządu 

- Dyrektor Biura Fundacji 

- Pracownik administracyjny 

- Pracownik administracyjny 

- Pracownik administracyjny 
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Fundacja nie zatrudniała żadnych osób w działalności gospodarczej. 

 

 

10.  Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację z 

podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, 

z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych 

wyłącznie w działalności gospodarczej  

 

Fundacja wypłaciła na wynagrodzenia kwotę łączną w wysokości 266 940,69 zł 

(zatrudnienie w Fundacji na 31.12.2010 roku wynosiło 5 osób).  

- wynagrodzenia osobowe wyniosły – 223 954,80 zł 

 

- wynagrodzenia chorobowe – 3 080,45 zł 

 

- nagrody dla pracowników Fundacji – 5 943,00 zł 

 

- premie -  33 962,44 zł. 

 

Fundacja nie zatrudniała żadnych osób w działalności gospodarczej. 

 

11.  Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 

wypłaconego łącznie Członkom Zarządu i innym organom 

Fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością 

gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i 

inne świadczenia. 

 

W Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” zatrudniony był  

Prezes Zarządu Fundacji. Wiceprezes Krzysztof Kałwak nie pobiera wynagrodzenia. 

W roku 2010 wynagrodzenie dla Prezesa Zarządu wyniosło: 

 

- Agnieszka Aleksandrowicz 88 560,00 zł  

 

W roku 2010 Fundacja nie wypłaciła nagród dla  Zarządu Fundacji. 

 

W roku 2010 Fundacja wypłaciła premie dla  Zarządu Fundacji w kwocie: 16 981,22 zł 

 

Wynagrodzenie innych organów Fundacji: 

 

Wynagrodzenie nie było wypłacane. 

 

 

Fundacja nie zatrudniała żadnych osób w działalności gospodarczej. 
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12.  Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wyniosły             

69 278,71 zł. 

 

 

 

13.  Udzielone przez Fundację pożyczki pieniężne, z podziałem według 

ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków 

przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej 

udzielania takich pożyczek 
 

Fundacja w roku 2010 nie udzieliła pożyczek. 

 

 

 

14.  Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem 

banku. 

Wolne środki pieniężne lokowane są na stałe na lokatach krótkoterminowych w Banku 

Millennium S.A., BNP Paribas S.A. i Banku BPH S.A. 

Na koniec roku sprawozdawczego stan środków na rachunkach bankowych wynosił                    

9 562 789,85 zł.  

 

15. Wartości nabytych obligacji 

 

Fundacja nie nabyła akcji, obligacji oraz udziałów w spółkach prawa handlowego w roku 

2010.  

Fundacja nabyła w 2010 roku jedynie jednostki uczestnictwa w IDEA TFI w wysokości 

750 000 zł. 

 

 

16.  Dane o wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach 

prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek. 

 

Fundacja nie objęła w 2010 roku udziału w spółkach i nie nabyła akcji. 

 

17. Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot 

wydatkowanych na to nabycie. 

  

Fundacja nie nabyła w roku 2010 żadnych nieruchomości. 
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18.  Dane o nabytych środkach trwałych 

Wykaz środków trwałych zakupionych w 2010 roku 

 

Lp. Nazwa przedmiotu Wartość 

1. 

Przewody połączeniowe do czujników SpO2 do 

kardiomonitorów 1645,66 

2. Urządzenie filtrujące icleen IQAir Alergen 100 4453 

3. Łóżko składane szt. 20 5500 

4. Materace nieprzemakalne szt. 20 3180 

5. Switch Planet FNSW19 241,56 

6. Drukarka HP Office Jet 6000 397,72 

7. Samochód osobowy Mercedes-Benz 30000 

8. Komuter COMPAQ MT E5400 2056,92 

9. Niszczarka 591,13 

10. Sprzęt do rehabilitacji 1601,79 

11. Komuter COMPAQ MT E5400 2056,92 

12. Wentylatory 199,64 

13. Basen suchy - rehabilitacja 5087,4 

14. Lodówka BEKO 888,75 

15. Odkurzacz SAMSUNG 129 

16. Pralka MASTERCOOK 818,85 

17. Pralka MASTERCOOK 900,82 

18. Lodówka AMICA 998,9 

19. 

Zasilacz awaryjny UPS do aparatu 

koagulologicznego ACL ELITE PRO 905,24 

20. 

Stacja diagnostyczna wraz z oprogramowaniem 

do oglądania zdjęć RTG 55990 

21. Meble do pokoi dla podopiecznych Fundacji 31211,81 

22. Gaśnica 231,8 

23. Meble do pokoi dla podopiecznych Fundacji 12649,63 

24. Kołyska do ćwiczeń równoważnych 869,98 

25. Kosz uliczny KPA-1/D 35l 1302,96 

26. Wioślarz Fitplay WM 436W 269 

27. Układ klimatyzacyjny+montaż 13112,19 

 
RAZEM 177 290,67 zł 

 

 

19.  Wartość aktywów Fundacji ujętych we właściwych 

sprawozdaniach finansowych sporządzonych dla celów 

statystycznych.  

 

Aktywa Fundacji                             Stan na początek roku            Stan na koniec roku 
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Aktywa trwałe:                                 5 332 873,42                             5 562 447,80 

- wartości niematerialne i prawne         4 010,00                                   1 417,50 

- rzeczowe aktywa trwałe                    4 528 863,42                             4 481 593,14 

- Należności długoterminowe              0,00                                          0,00 

- inwestycje długoterminowe               800 000,00                                1 079 437,16 

- długoterminowe rozliczenia               0,00                                          0,00 

międzyokresowe  

Aktywa obrotowe:                             5 986 280,36                             9 581 784,82 

- zapasy rzeczowe aktywów                 0,00                                          0,00 

  obrotowych 

- należności krótkoterminowe             327,40                                       16 989,67 

- Inwestycje krótkoterminowe            5 985 952,96                               9 564 795,15 

 Środki pieniężne          5 985 952,96                               9 564 795,15 

Krótkoterminowe rozliczenia           0,00                                           7 887,50 

międzyokresowe 

 

SUMA BILANSOWA                       11 319 153,78                      15 152 120,12 

 

20.  Wartość zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych 

sprawozdaniach finansowych sporządzonych dla celów 

statystycznych. 

 

Pasywa Fundacji                           Stan na początek roku                   Stan na koniec roku 

Fundusze własne                            10 230 136,41                               14 507 080,63 

- fundusz statutowy                          7 680 534,41                                  10 230 136,41 

- fundusz z aktualizacji wyceny          0,00                                              0,00 

- wynik finansowy netto                    2 549 602,00                                  4 276 944,22 

  za rok obrotowy 

  Nadwyżka przychodów          2 549 602,00                                 4 276 944,22 

        nad kosztami (wielkość dodatnia) 

Zobowiązania i rezerwy                   1 089 017,37                                 645 039,49 

na zobowiązania 

- zobowiązania długoterminowe          0,00                                              0,00 

z tytułu kredytów i pożyczek 

- zobowiązania krótkoterminowe         389 017,37                                   157 541,38 
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i fundusze specjalne 

 Kredyty i pożyczki        0,00                                              0,00 

 Inne zobowiązania         389 017,37                                   157 541,38 

 Fundusze specjalne        0,00                                             0,00 

- rezerwy na zobowiązania                   0,00                                             0,00 

- Rozliczenia międzyokresowe             700 000,00                                   487 498,11 

 Rozliczenia międzyokr.            700 000,00                                   487 498,11 

przychodów 

 Inne rozliczenia międzyokr.                  0,00                                             0,00 

SUMA BILANSOWA                       11 319 153,78                                 15 152 120,12 

 

 

 

21.  Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i 

samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia 

publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności.  

Fundacja w roku 2010 nie realizowała zadań zleconych przez podmioty państwowe i 

samorządowe.  

 

22.  Informacje o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących 

zobowiązań podatkowych, a także informację w sprawie 

składanych deklaracji podatkowych.  

Ciążące na Fundacji zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób 

fizycznych regulowane było terminowo. Fundacja rozlicza się z Urzędem Skarbowym z 

tytułu ciążących zobowiązań podatkowych PIT - 4 oraz CIT-8. 

 

 

 

W okresie sprawozdawczym zostały przeprowadzone w Fundacji 

następujące kontrole: 

 Kontrola przeprowadzona przez Wydział Kontroli Biura Ministerstwa 

Sprawiedliwości w dniach 7.06.2010 r. – 11.06.2010 r. 

Kontrola była prowadzona w zakresie: 

- Badanie zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w sprawozdaniu za 

2009 rok z wykorzystania nawiązek i świadczeń pieniężnych orzeczonych na rzecz 

Fundacji. 

W wyniku przeprowadzonej kontroli Ministerstwo, stwierdziło: 
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- Fundacja wyodrębniła w ewidencji księgowej otrzymane środki finansowe 

pochodzące z nawiązek i świadczeń pieniężnych, jednakże w sprawozdaniu 

zawarto inną informację o wysokości otrzymanych środków niż wynika to z 

ewidencji księgowej. 

- Brak wyodrębnienia w ewidencji księgowej wydatków sfinansowanych w 2009 

roku, ze środków pochodzących z orzeczonych na rzecz fundacji nawiązek i 

świadczeń pieniężnych.  

- Wszystkie przedłożone Kontrolerom faktury i rachunki dokumentujące wydatki, 

sfinansowane ze środków pochodzących z nawiązek i świadczeń pieniężnych były 

zgodne ze Statutem i wypełniały ustawowy warunek bezpośredniego przeznaczenia 

niniejszych środków na cele określone w art. 47, 49 i 57a § 2 Kodeksu karnego. 

Jednakże z uwagi na rozbieżności między danymi (dotyczącymi wysokości 

otrzymanych środków) wykazanymi w sprawozdaniu, a ewidencją księgową oraz 

brakiem wyodrębnienia w ewidencji księgowej wydatków finansowanych ze 

środków uzyskanych tytułem orzeczonych nawiązek i świadczeń pieniężnych, nie 

można jednoznacznie wskazać w jakiej kwocie Fundacja otrzymała i wydatkowała 

przedmiotowe środki w okresie objętym kontrolą.  

- Jednocześnie stwierdzono, że: 

a. Informacja o podstawowych zadaniach i celach statutowych 

oraz o zasięgu działania Fundacja przekazała Ministrowi 

Sprawiedliwości z zachowaniem terminu określonego w art. 

196 a § 1 Kodeksu karnego wykonawczego. 

b. Sprawozdanie dotyczące wykorzystania środków 

pochodzących z otrzymanych nawiązek i świadczeń 

pieniężnych Fundacja przekazała Ministrowi 

Sprawiedliwości z zachowaniem terminu wynikającego z art. 

196 a § 2 Kodeksu karnego wykonawczego. 

 

Mając powyższe na uwadze Ministerstwo Sprawiedliwości zobligowało Fundację do 

podjęcia działań, mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości oraz 

zapobieżenie ich powstawania w przyszłości, w tym w szczególności: 

- w sprawozdaniu z wykorzystania nawiązek i świadczeń pieniężnych wykazywanie 

danych liczbowych w zakresie wpływów i wydatkowania środków zgodnych ze stanem 

faktycznym i ewidencją księgową. 

- wyodrębnienie w ewidencji księgowej środków pieniężnych pochodzących z nawiązek i 

świadczeń pieniężnych w zakresie ich wydatkowania. 

 

 Kontrola przeprowadzona przez Urząd Kontroli Skarbowej  

Kontrola był prowadzona w zakresie: 

- rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowość obliczania i 

wpłacana podatku dochodowego od osób prawnych za 2009 r. 
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W wyniku przeprowadzonej kontroli Urząd Kontroli Skarbowej nie stwierdził 

nieprawidłowości oraz nie wydał wniosków oraz wskazań dotyczących usunięcia 

nieprawidłowości. 

 


