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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 31.12.2011): 

- Agnieszka Aleksandrowicz – Prezes Zarządu 

ul. Śnieżna 28a, Wrocław 

- Krzysztof Kałwak – Wiceprezes Zarządu 

ul. Jaśminowa 15, Krzyżanowice 

 

1. 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 2011 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. zgrzewarkę do jałowego 

łączenia drenów dla oddziału Przeszczepiania Szpiku oraz sprzęt laboratoryjny do Pracowni 

Biologii Molekularnej Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we 

Wrocławiu 

- zakup leków i sprzętu jednorazowego, 

 Fundacja prowadzi konta imienne dla prawie 330 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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2. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności Fundacji o 

skutkach finansowych, które nastąpiły w 2011 roku. 

 

W 2011 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 2011 roku z tytułu wpłat 1% Fundacja pozyskała           

3 928 459,34 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”. 

- Wpływy z akcji SMS 

Fundacji w roku 2011 również udało się uzyskać zgodę na przeprowadzenie zbiórki 

ogólnokrajowej za pośrednictwem nr sms 72165. Obecnie wpływy z tego tytułu wyniosły 

216542,08 zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na budowę nowej Kliniki 

Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej AM we Wrocławiu „Przylądek 

Nadziei”. 

 

3. Odpisy Uchwał Zarządu Fundacji 

 - Uchwała nr 1/01/2011  Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową „z dnia 3 stycznia 2011 r. 

 

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

ustaleniu odpłatności za pomieszczenia tymczasowego zakwaterowania w wysokości 

10zł/osobę/dzień. 

 Pomimo, że koszty utrzymania pomieszczeń tymczasowego zakwaterowania  przekraczają 

przychody z tytułu ich udostępniania, kwota ta pozostaje niezmieniona ze względu na 

potrzebę pomocy dla rodzin dzieci chorych na nowotwory - podopiecznych Fundacji. 

Kalkulacja kosztów utrzymania pomieszczeń oraz przychodów stanowi załącznik do 

niniejszej uchwały. 

- Uchwała nr 1/2011 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 3 styczeń 2011 r. 

 

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

zakupie nowego monitora LCD 17” D-SUB do pracowni Biochemii Klinicznej w 

laboratorium B Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej AM we 
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Wrocławiu. 

- Uchwała nr 2/2011 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 11 styczeń 2011 r. 

 

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

przyznaniu zapomogi socjalnej dla podopiecznego Fundacji Kacpra Styczyńskiego w 

wysokości 500,00 zł uwagi na trudną sytuację finansową rodziny. 

Zapomoga zostanie wypłacona z konta imiennego.  

 

- Uchwała nr 3/2011Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 17 styczeń 2011 r 

 

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

przyznaniu zapomogi socjalnej dla podopiecznego Fundacji Piotra Brzozowskiego w 

wysokości 1000,00 zł  (słownie: jeden tysiąc) z uwagi na trudną sytuację finansową 

rodziny. 

Zapomoga zostanie wypłacona z konta ogólnego Fundacji.  

 

- Uchwała nr 4/2011 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 18 styczeń 2011 r. 

 

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

przyznaniu zapomogi socjalnej dla podopiecznego Fundacji Damiana Szczerby w 

wysokości 300,00 zł  (słownie: trzysta złotych) z uwagi na trudną sytuację finansową 

rodziny. 

Zapomoga zostanie wypłacona z konta imiennego.  

 

- Uchwała nr 5/2011Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 24 styczeń 2011 r. 

 

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

przyznaniu zapomogi socjalnej dla podopiecznej Fundacji Antoniny Goski w wysokości 

1000,00 zł  (słownie: tysiąc złotych) z uwagi na trudną sytuację finansową.  

Zapomoga zostanie wypłacona w dwóch transzach po 500 zł z konta imiennego.  

 

- Uchwała nr 6/2011 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 24 styczeń 2011 r. 

 

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

zwolnieniu z pobierania odpłatności za pobyt w pokojach tymczasowego zakwaterowania 

opiekuna podopiecznej Fundacji Antoniny Goski. 

 

- Uchwała nr 7/2011 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 24 styczeń 2011 r. 

 

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

przyznaniu zapomogi socjalnej w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) dla 

podopiecznego Fundacji Łukasza Kizyma. 

Zapomoga zostanie wypłacona z konta imiennego.  
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- Uchwała nr 8/2011Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 24 styczeń 2011 r. 

 

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

sfinansowaniu ze środków pieniężnych zgromadzonych na subkoncie podopiecznego 

Antoniego Kasperka kosztów pobytu wraz z rodzicami w Tuluzie.  

 

- Uchwała nr 9/2011 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 27 stycznia 2011 r. 

 

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

wypłaceniu zaliczki w formie przelewu na konto osobiste Pani Annie Pukmiel opiekunowi 

prawnemu Wiktora Pukmiela podopiecznego Fundacji w związku z operacją guza mózgu 

w niemieckiej Klinice. 

Zaliczka w wysokości 1000 euro zostanie wypłacona z konta imiennego 

 

- Uchwała nr 10/2011 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 31 stycznia 2011 r. 

 

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

wypłaceniu zapomogi socjalnej Pani Annie Pukmiel opiekunowi prawnemu Wiktora 

Pukmiela podopiecznego Fundacji w związku z operacją guza mózgu w niemieckiej 

Klinice. 

Zapomoga w wysokości 3000 (słownie: trzy tysiące) złotych zostanie wypłacona z konta 

imiennego. 

 

- Uchwała nr 11/2011 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 7 lutego 2011 r. 

 

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

wypłaceniu zapomogi socjalnej Pani Edycie Wronie opiekunowi prawnemu Patryka Wrony 

pacjenta Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej AM we 

Wrocławiu. 

Zapomoga w wysokości 500,00 złotych zostanie wypłacona z konta ogólnego Fundacji. 

 

- Uchwała nr 12/2011 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 7 lutego 2011 r. 

 

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

wypłaceniu zapomogi socjalnej Panu Piotrowi Król opiekunowi prawnemu Agaty Król 

podopiecznej Fundacji. 

Zapomoga w wysokości 1000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych zostanie wypłacona z 

konta imiennego Fundacji. 

 

- Uchwała nr 13/2011 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 14 lutego 2011 r. 

 

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

wypłaceniu zapomogi socjalnej Pani Edycie Siwah opiekunowi prawnemu Damiana 
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Szczerby podopiecznego Fundacji. 

Zapomoga w wysokości 200,00 złotych zostanie wypłacona z konta ogólnego Fundacji. 

 

- Uchwała nr 14/2011 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 17 lutego 2011 r. 

 

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

pokryciu kosztów kuracji miesięcznej lekiem Exjade dla podopiecznego Fundacji Bartosza 

Kuberskiego. 

Zakup leku zostanie sfinansowany ze środków pochodzących z nawiązek. 

 

- Uchwała nr 14/01/2011 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 25 lutego 2011 r. 

 

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

refundacji wniosku o nr 3106 z dnia 25.02.2011 roku, podopiecznej Fundacji Ewy Harapin 

na kwotę 10 372,55 zł. 

Refundacja z konta nawiązkowego. 

 

- Uchwała nr 14/02/2011 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 2 marca 2011 r. 

 

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

refundacji wniosku o nr 3130 z dnia 02.03.2011 roku, podopiecznego Fundacji 

Alexandrosa Chatzopoulosa na kwotę 479,25 zł. 

Refundacja z konta ogólnego Fundacji. 

 

- Uchwała nr 14/03/2011 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 2 marca 2011 r. 

 

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

refundacji faktur za zakupione leki dla podopiecznej Fundacji Anny Dudarz za kwotę 

1403,39 zł. 

Refundacja z konta na wiązkowego. 

- Uchwała nr 15/2011 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 8 marca 2011 r. 

 

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

refundacji poniesionych kosztów za zakup leków dla podopiecznej Fundacji Anny 

Palimąki w wysokości 289,13 zł. 

Refundacja nastąpi ze środków pochodzących z nawiązek. 

 

- Uchwała nr 16/2011 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 10 marca 2011 r. 

 

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

wypłaceniu zapomogi socjalnej dla podopiecznej Fundacji Doroty Mierzwy w wysokości 

300,00 zł. 

Zapomoga zostanie wypłacona ze środków  ogólnych Fundacji. 
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- Uchwała nr 17/2011 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 15 marca 2011 r. 

 

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

refundacji poniesionych kosztów za zakup leków oraz dojazdy do Kliniki  dla 

podopiecznego Fundacji Remigiusza Wasilewskiego, które zostaną wypłacone na 

podstawie wniosku nr 3109. 

Refundacja nastąpi ze środków pochodzących z konta imiennego. 

 

- Uchwała nr 18/2011 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 22 marca 2011 r. 

 

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

wypłaceniu zapomogi socjalnej dla podopiecznego Fundacji Dariusz Ogrodniczak w 

wysokości 400,00 zł. 

Zapomoga zostanie wypłacona ze środków  ogólnych Fundacji. 

 

- Uchwała nr 19/2011 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 22 marca 2011 r. 

 

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

wypłaceniu zapomogi socjalnej dla podopiecznego Fundacji Łukasza Kizyma w wysokości 

400,00 zł. 

Zapomoga zostanie wypłacona ze środków  zgromadzonych na koncie imiennym. 

 

- Uchwała nr 20/2011 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 4 kwiecień 2011 r. 

 

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

wypłacie zapomogi socjalnej dla podopiecznej Fundacji Agaty Król w wysokości 500,00zł. 

Zapomoga zostanie wypłacona ze środków  zgromadzonych na koncie imiennym. 

 

- Uchwała nr 21/2011 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 13 kwiecień 2011 r. 

 

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

wypłaceniu zapomogi socjalnej dla podopiecznej Fundacji Agaty Król w wysokości 

1000,00 zł. 

Zapomoga zostanie wypłacona ze środków  zgromadzonych na koncie imiennym. 

 

- Uchwała nr 22/2011 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 14 kwiecień 2011 r. 

 

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

pokryciu kosztów związanych z opłatą rejestracyjną dla dr Dominiki Kulej oraz dr Elżbiety 

Latos-Grażyńskiej w związku z wyjazdem na 11-th International Conference on Malignant 

Lymphoma ICML, która odbędzie się w dniach 15-18.06.2011 w Lugano (Szwajcaria). 

Szacunkowy koszt opłaty rejestracyjnej dla jednej osoby to 1200 CHF.  
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- Uchwała nr 23/2011 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 14 kwiecień 2011 r. 

 

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

pokryciu części kosztów związanych z organizacją Konferencji Roboczej Polskiej 

Pediatrycznej Grupy Guzów Litych, której koordynatorem jest prof. Bernarda Kazanowska 

z Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej A.M. we Wrocławiu. 

Fundacja udzieli wsparcia w wysokości 5000 zł.  

 

- Uchwała nr 24/2011 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 6 maja 2011 r. 

 

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

przychyleniu się do prośby Pani Ireny Kotowskiej i umorzeniu zaległych płatności za 

pobyt w pokoju przeznaczonym dla podopiecznych Fundacji wraz z opiekunem.  

 

- Uchwała nr 24/01/2011 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 6 maja 2011 r. 

 

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

wypłacie zapomogi w kwocie 20,00 zł dla podopiecznego Fundacji Piotra Sienkiewicza na 

powrót z Kliniki do domu (Szklarska Poręba). 

 

- Uchwała nr 25/2011 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 6 maja 2011 r. 

 

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

zwrocie poniesionych kosztów leczenia dla podopiecznego Fundacji Krzysztofa 

Kotowskiego na podstawie dostarczonego wniosku nr 3372 na kwotę 1 221,09 zł, która 

zostanie wypłacona z konta ogólnego Fundacji. 

 

- Uchwała nr 26/2011 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 9 maja 2011 r. 

 

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

zakupie sprzętu w wysokości 100 000 zł brutto dla Pracowni Biologii Molekularnej przy 

Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej AM we Wrocławiu. 

Zakupione sprzętu zostaną przekazane umową darowizny dla Samodzielnego Publicznego 

Szpitala Klinicznego nr 1 we Wrocławiu, pod który bezpośrednio podlega Klinika. 

 

- Uchwała nr 27/2011 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową „z dnia 11 maja 2011 r. 

 

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

wypłaceniu jednorazowej zapomogi socjalnej w wysokości 1000 zł dla podopiecznego 

Fundacji Kacpra Styczyńskiego z uwagi na trudną sytuację rodzinną. 

Zapomoga zostanie wypłacona z konta imiennego. 
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- Uchwała nr 28/2011 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 11 maja 2011 r. 

 

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

wypłaceniu zapomogi socjalnej w wysokości 3000 zł dla podopiecznego Fundacji Wiktora 

Pukmiela z uwagi na badania kontrolne po wycięciu guza mózgu, które zostaną 

przeprowadzone w Klinice w Monachium. 

Zapomoga zostanie wypłacona z konta imiennego. 

 

- Uchwała nr 29/2011 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 11 maja 2011 r. 

 

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

wypłaceniu zapomogi socjalnej w wysokości 2000 zł dla podopiecznej Fundacji Agaty 

Król z uwagi na trudną sytuację finansową rodziny. 

Zapomoga zostanie wypłacona z konta imiennego. 

 

- Uchwała nr 30/2011 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 30 maja 2011 r. 

 

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

wypłaceniu zapomogi socjalnej w wysokości 1000 zł dla podopiecznej Fundacji Sylwii 

Gąsiorek z uwagi na trudną sytuację finansową rodziny. 

Zapomoga zostanie wypłacona z konta imiennego. 

 

- Uchwała nr 31/2011 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową „z dnia 22 czerwca 2011 r. 

 

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

wypłaceniu zapomogi socjalnej w wysokości 500 zł dla podopiecznego Fundacji Damiana 

Szczerby z uwagi na trudną sytuację finansową rodziny. 

Zapomoga zostanie wypłacona z konta ogólnego Fundacji, natomiast po pojawieniu się 

środków na subkoncie podopiecznego zostanie ona przesunięta z konta imiennego na konto 

ogólne Fundacji. 

 

- Uchwała nr 32/2011 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 13 lipca 2011 r. 

 

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

wypłaceniu zapomogi socjalnej w wysokości 800 zł dla podopiecznego Fundacji Mateusza 

Piątka z uwagi na trudną sytuację finansową rodziny oraz 2-gą wznowę choroby. 

Zapomoga zostanie wypłacona z konta ogólnego Fundacji w dwóch transzach. 

 

- Uchwała nr 33/2011 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z siedzibą we Wrocławiu z dnia 14.07.2011r. 

 

podjęta przez Członków Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” 

(zwaną dalej „Fundacją”), w trybie pisemnym, bez formalnego zwołania posiedzenia 

Zarządu Fundacji, w następującym brzmieniu: 
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§ 1 

 

Zarząd Fundacji zatwierdza poprawione sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010 

obejmujące: 

  

a. bilans Fundacji na dzień 31 grudnia 2010 roku wykazujący po stronie aktywów i 

pasywów kwotę 15 152 120,12 złotych;  

b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2010 wykazujący nadwyżkę przycho-

dów nad kosztami ich uzyskania w wysokości 4 276 944,22 złotych; 

c. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. 

 

 § 2 

 

Uchwała nr 33/2011 wchodzi w życie z chwilą podpisania. 

 

 

- Uchwała nr 34/2011 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 21 lipca 2011 r. 

 

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

zmniejszeniu o połowę kosztów pobytu w pokojach hotelowych Fundacji, które wynoszą 

300zł, dla podopiecznej Fundacji Aleksandry Karpety z uwagi na trudną sytuację 

finansową rodziny. 

Po wpłynięciu środków kwota w wysokości 150 zł zostanie przesunięta z subkonta 

podopiecznej na konto ogólne Fundacji. 

 

- Uchwała nr 35/2011 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 11 sierpnia 2011 r. 

 

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

wypłaceniu zapomogi w wysokości  1735,32zł dla podopiecznego Fundacji Mateusza 

Mazura na turnus rehabilitacyjny. 

Zapomoga zostanie wypłacona z konta ogólnego Fundacji, natomiast po pojawieniu się 

środków na subkoncie podopiecznego zostanie ona przesunięta z konta imiennego na konto 

ogólne Fundacji. 

W razie nie pojawienia się wystarczających środków na subkoncie podopiecznego, Pani 

Anna Mazur deklaruje się pokryć osobiście koszty związane z turnusem rehabilitacyjnym i 

dokonać wpłaty brakującej kwoty na konto ogólne Fundacji. 

 

- Uchwała nr 36/2011 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 18 sierpnia 2011 r. 

 

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

wypłaceniu zapomogi w wysokości  200zł dla podopiecznego Fundacji Mateusza Piątka ze 

względu na trudną sytuację finansową rodziny.  

Wypłata z konta ogólnego Fundacji 
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- Uchwała nr 37/2011 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 18 sierpnia 2011 r. 

 

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

wypłaceniu zapomogi w wysokości  1000zł dla podopiecznego Fundacji Krzysztofa 

Kotowskiego ze względu na trudną sytuację finansową rodziny.  

Zapomoga zostanie wypłacona w dwóch równych ratach po 500zł, z dwutygodniowym 

odstępem czasu.  

Wypłata z konta imiennego po pojawieniu się środków. 

 

- Uchwała nr 38/2011 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 19 sierpnia 2011 r. 

 

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

wypłaceniu zapomogi w wysokości  1000zł dla podopiecznej Fundacji Julii Gutowskiej ze 

względu na trudną sytuację finansową rodziny.  

Zapomoga zostanie wypłacona w dwóch równych ratach po 500zł, w dwutygodniowym 

odstępie czasu. 

 

- Uchwała nr 39/2011 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 14 września 2011 r. 

 

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

zmniejszeniu o połowę kosztów pobytu w pokojach hotelowych Fundacji dla Pani Alicji 

Zielińskiej, której dziecko jest pacjentem tutejszej Kliniki Transplantacji Szpiku, 

Onkologii i Hematologii Dziecięcej, z uwagi na  trudną sytuację finansową rodziny. 

 

- Uchwała nr 40/2011 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 14 września 2011 r. 

 

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

pokryciu kosztów zakupu pieca oraz opału dla podopiecznej Fundacji Aleksandry 

Bogumiło ze względu na trudną sytuację finansową rodziny w zbliżającym się okresie 

jesienno-zimowym. 

Refundacja faktur dotyczy kwoty do 4000 zł, która wypłacona zostanie z subkonta 

podopiecznej Fundacji. 

 

- Uchwała nr 41/2011 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 23 wrzesień 2011 r. 

 

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

zakupie leku dla podopiecznego Fundacji Patryka Milintowicza, którego cena wynosi 

250zł. 

Wydatkowana na zakup leku kwota zostanie wypłacona ze środków  zgromadzonych na 

koncie imiennym. 

 

- Uchwała nr 42/2011 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 10 października 2011 r. 

 

Zarząd Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” podejmuje decyzję o 
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wypłacie zapomogi w wysokości 300 zł dla podopiecznego Fundacji Mateusza Piątka ze 

względu na trudną sytuację finansową rodziny. 

 

- Uchwała nr 43/2011 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 17 października 2011 r. 

 

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

wypłacie zapomogi w wysokości 4500 zł dla podopiecznej Fundacji Igi Osowskiej na 

pokrycie kosztów rehabilitacji. 

Zapomoga zostanie wypłacona z konta imiennego podopiecznej. 

 

- Uchwała nr 44/2011 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 17 października 2011 r. 

 

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

zakupie szczepionki przeciw meningokokom i krztuścowi dla pacjenta Kliniki 

Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu Mateusza 

Koseckiego. 

Szczepionka zostanie zakupiona z konta ogólnego Fundacji. 

 

- Uchwała nr 45/2011 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 19 października 2011 r. 

 

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

wypłacie zapomogi w wysokości 500 zł dla podopiecznej Fundacji Pauliny Zawadzkiej ze 

względu na trudną sytuację finansową rodziny. 

Kwota ta zgodnie z oświadczeniem rodzica –p. Anny Zawadzkiej zostanie przesunięta po 

pojawieniu się środków z subkonta podopiecznej na konto ogólne Fundacji. 

 

- Uchwała nr 46/2011 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 21 października 2011 r. 

 

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

zwrocie kosztów za badania w Klinice w Londynie wraz z przelotem dla podopiecznej 

Fundacji Karoliny Szakiel .Koszty badania wraz z przelotem zostaną wypłacone z konta 

imiennego podopiecznej do kwoty zgromadzonych na nim środków. 

 

- Uchwała nr 46/01/2011 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 24 października 2011 r. 

 

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

refundacji kosztów leczenia na podstawie wniosku nr 3953 z dnia 24.10.2011 dla 

podopiecznej Fundacji Krystyny Nowackiej za kwotę 1222,34 zł. 

Wypłata z konta ogólnego Fundacji 

 

- Uchwała nr 47/2011 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 17 listopada 2011 r. 

 

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

wypłacie zapomogi w wysokości 1000 zł dla podopiecznego Fundacji Łukasza 
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Szymańskiego ze względu na trudną sytuację finansową rodziny. 

Kwota ta zostanie wypłacona z konta ogólnego Fundacji w dwóch równych ratach po 500 

zł z 2-tygodniowym odstępem czasu. 

 

- Uchwała nr 48/2011 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 17 listopada 2011 r. 

 

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

zakupie nawilżacza powietrza za kwotę 159 zł dla podopiecznego Fundacji Patryka 

Sobejko. 

Kwota ta zostanie wypłacona z konta imiennego podopiecznego. 

 

- Uchwała nr 49/2011 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 17 listopada 2011 r. 

 

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

zakupie ortezy tytanowej otwartej za kwotę 250zł dla pacjenta Kliniki Transplantacji 

Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Daniela Szlachetki ze względu na trudną 

sytuację finansową rodziny. 

Kwota 250zł na zakup ortezy wypłacona zostanie z konta ogólnego Fundacji. 

 

- Uchwała nr 50/2011 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 17 listopada 2011 r. 

 

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

dofinansowaniu wyjazdu podopiecznego Fundacji Oliwiera Przybka na leczenie w 

Niemczech z użyciem przeciwciał monoklonalnych. 

Kwota dofinansowania wynosi 30 000 Euro i wypłacona zostanie z konta ogólnego 

Fundacji. 

 

- Uchwała nr 51/2011 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 17 listopada 2011 r. 

 

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

wypłacie zapomogi w wysokości 700 zł dla podopiecznego Fundacji Dominika Kułagi ze 

względu na trudną sytuację finansową rodziny. 

Kwota ta zostanie wypłacona z konta imiennego. 

 

- Uchwała nr 52/2011 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 17 listopada 2011 r. 

 

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

zakupie leku MabThera (Rytuksymab) dla podopiecznego Fundacji Damiana Pożogi za 

kwotę 20 977,92 zł 

Szczepionka zostanie zakupiona z konta na wiązkowego. 

 

- Uchwała nr 53/2011 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 25 listopada 2011 r. 

 

Zarząd Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” podejmuje decyzję o 
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wypłacie zapomogi w wysokości 1500 zł dla podopiecznego Fundacji Patryka 

Milintowicza ze względu na trudną sytuację finansową rodziny. 

Kwota ta zostanie wypłacona z konta imiennego. 

 

- Uchwała nr 54/2011 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 25 listopada 2011 r. 

Zarząd Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” wyraża zgodę na 

refundację zakupu rowerka stacjonarnego do rehabilitacji dla podopiecznej Fundacji 

Magdaleny Mróz. 

Kwota ta zostanie wypłacona z konta imiennego. 

 

- Uchwała nr 55/2011 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 25 listopada 2011 r. 

 

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

wypłacie zapomogi w wysokości 700 zł dla podopiecznego Fundacji Macieja Żurawskiego 

ze względu na trudną sytuację finansową rodziny. 

Kwota ta zostanie wypłacona z konta imiennego 

 

- Uchwała nr 56/2011 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 25 listopada 2011 r. 

 

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

zwolnieniu z opłaty za pobyt w pokojach „Domu Nadziei” do końca 2011 roku 

podopiecznego Fundacji Michała Cabana. 

 

- Uchwała nr 57/2011 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 25 listopada 2011 r. 

 

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

wypłacie zapomogi w wysokości 1000 zł dla podopiecznego Fundacji Kamila 

Wierzbickiego ze względu na trudną sytuację finansową rodziny. 

Kwota ta zostanie wypłacona z konta imiennego. 

 

- Uchwała nr 58/2011 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 7 grudnia 2011 r. 

 

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

podstawie oświadczenia dysponenta subkonta Natalii Serafin o przesunięciu środków w 

wysokości 8 695,50 zł z konta imiennego podopiecznej Fundacji na Fundusz Budowy 

Kliniki. 

 

- Uchwała nr 59/2011 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 7 grudnia 2011 r. 

 

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

zakupie szczepionek przeciwko grypie dla pracowników Kliniki Transplantacji Szpiku, 

Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu w ilości 110 sztuk za kwotę 2 321,35 zł 
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- Uchwała nr 60/2011 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 7 grudnia 2011 r. 

 

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

zakupie zestawu do zgrzewania i jałowego łączenia drenów PCV za kwotę 46 125,0 zł 

Zgrzewarka zakupiona zostanie ze środków zgromadzonych w wyniku przeprowadzonej 

na rzecz Fundacji VI Aukcji Charytatywnej BSO Prawo i Podatki. 

 

- Uchwała nr 61/2011 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 7 grudnia 2011 r. 

 

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

zakupie modularnej protezy uda dla podopiecznej Fundacji Katarzyny Sobczak za kwotę 

135 255,72 zł 

Kwota ta zostanie wypłacona z konta imiennego 

 

- Uchwała nr 62/2011 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 7 grudnia 2011 r. 

 

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

zwiększeniu o 5 500 zł kwoty na zakup sprzętu do laboratorium w Klinice Transplantacji 

Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu. 

Łączna kwota na wyposażenie laboratorium wynosi 105 500,00 zł 

 

- Uchwała nr 63/2011 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 12 grudnia 2011 r. 

 

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

wprowadzeniu ujednoliconych zasad finansowania, dofinansowania i refinansowania 

szkoleń według następującego schematu postępowania: 

 

1. Kierownik Kliniki zwraca się z prośbą o sfinansowanie odpowiedniego szkolenia do 

Fundacji. Podaje ilość osób, które będą brały udział w szkoleniu, oraz wszelkie istot-

ne dane dotyczące szkolenia (jego zakres, koszty, etc.); może to być również prośba 

pracownika potwierdzona przez kierownika Kliniki lub osobę przez niego upoważ-

nioną; 

 

2. Zarząd Fundacji w drodze uchwały wyraża zgodę, bądź odmawia sfinansowania 

szkolenia zaproponowanego przez Klinikę; o pozytywnym lub negatywny rozpatrze-

niu wniosku, Fundacja zawiadamia Klinikę, Akademię Medyczną lub SPSK 1.  

 

3. Sprawami organizacyjnymi związanymi z delegowaniem pracowników Kliniki na 

szkolenia zajmuje się odpowiednio Dział Współpracy z Zagranicą Akademii Me-

dycznej we Wrocławiu lub Dział Kadr Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicz-

nego Nr 1 we Wrocławiu; 

 

4. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu lub Akademia Me-

dyczna we Wrocławiu wystawia notę księgową tytułem „zwrotu kosztów szkoleń 

pracowników Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we 

Wrocławiu” dla Fundacji, a Fundacja zwraca koszty szkolenia; 



str. 17 

 

 

5. zwrot kosztów szkolenia nastąpi – po otrzymaniu przez Fundację noty księgowej – 

przelewem na wskazany w nocie księgowej rachunek bankowy. 

 

- Uchwała nr 63/01/2011 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 15 grudnia 2011 r. 

 

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

pokryciu kosztów wyjazdów szkoleniowych i konferencji naukowych personelu 

medycznego Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we 

Wrocławiu, które odbyły się przed wprowadzeniem w życie uchwały nr 63/2011 

dotyczącej ujednoliconych zasad finansowania wyżej wymienionych szkoleń. 

Uchwała ta dotyczy refundacji wyjazdów dla: 

lek. Julita Porwolik – 254,00 zł 

lek. Agnieszka Sokół-Jeżewska – 1195,00 zł 

lek. Ewa Niedzielska – 1307,00 zł 

Alla Babicova – 502,18 zł 

dr Marek Ussowicz – 2013,26 zł 

 

- Uchwała nr 63/02/2011 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 15 grudnia 2011 r. 

 

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

zakupie mebli na sprzęt medyczny dla Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i 

Hematologii Dziecięcej A.M. we Wrocławiu, za kwotę 2 500,00 zł. 

 

- Uchwała nr 64/2011 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 20 grudnia 2011 r. 

 

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

zakupie stawu kolanowego protezy dla podopiecznej Fundacji Karoliny Michoń za kwotę 

18 520 zł. 

Środki zostaną wypłacone z konta imiennego. 

 

- Uchwała nr 65/2011 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 20 grudnia 2011 r. 

 

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

wypłacie zapomogi socjalnej w wysokości 1000 zł dla podopiecznego Fundacji Filip 

Chandoha ze względu na trudną sytuację finansową rodziny. 

Środki zostaną wypłacone z konta imiennego. 

 

- Uchwała nr 66/2011 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 20 grudnia 2011 r. 

 

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

wypłacie zapomogi socjalnej w wysokości 2 500 zł dla podopiecznego Fundacji Roberta 

Szlanty ze względu na trudną sytuację finansową rodziny. 

Środki zostaną wypłacone z konta imiennego. 
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- Uchwała nr 67/2011 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 20 grudnia 2011 r. 

 

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

pokryciu kosztów turnusu rehabilitacyjnego dla podopiecznej Fundacji Julii Juszczak wraz 

z opiekunem, w wysokości 5 180 zł. 

Środki zostaną wypłacone z konta imiennego. 

 

- Uchwała nr 68/2011 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 20 grudnia 2011 r. 

 

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

pokryciu kosztów o protezowania stopy dla podopiecznego Fundacji Oskara Salamona, w 

wysokości 16 050 zł. 

 Środki zostaną wypłacone z konta imiennego. 

 

- Uchwała nr 69/2011 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 28 grudnia 2011 r. 

 

§ 1.  

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

Regulaminu Wolontariatu (zwanego w treści uchwały „Regulaminem”) podejmuje 

uchwałę o zmianie Regulaminu w ten sposób, że: 

 

(1) § 2 ust. 1 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 

1. Kandydat na Wolontariusza zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym 

Regulaminem oraz wypełnienia i dostarczenia do Fundacji kwestionariusza, 

który dostępny jest na stronie internetowej Fundacji pod adresem 

www.naratunek.org lub w siedzibie Fundacji wraz z pisemnym oświadczeniem 

o zaakceptowaniu Regulaminu Fundacji w całości i bez zmian. Osoby w wieku 

od 13 do 18 roku życia, powinny wraz z wypełnionym kwestionariuszem 

przesłać do siedziby Fundacji podpisane oświadczenie przedstawicieli 

ustawowych o wyrażeniu zgody na zostanie Wolontariuszem.” 

 

(2) W § 4 Regulaminu dodaje się pkt. 2 i 3 w brzmieniu: 

 

 2. Wolontariuszowi, z którym zostało zawarte pisemne porozumienie obejmujące 

świadczenie czynności określonych w tym porozumieniu na potrzeby 

statutowej działalności Fundacji, na okres przekraczający 30 (trzydzieści dni), 

przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadków przy wykonywaniu czynności 

określonych w porozumieniu, na warunkach określonych w Ustawie z dnia 30 

października 2002 roku o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób 

zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz. U. z 2002 

roku, Nr 199, poz. 1674 z późn. zm.). 

 

3. Wolontariuszowi, który wykonuje czynności na rzecz statutowej działalności 

Fundacji przez okres nie dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Fundacja 

zobowiązuje się zapewnić odpowiednie ubezpieczenie od następstw 

nieszczęśliwych wypadków (NNW).” 
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(3) § 6 ust. 3 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 

3.  Fundacja i Wolontariusz mogą w każdym czasie rozwiązać zawarte 

porozumienie o wykonywaniu czynności na rzecz Fundacji, z zachowaniem 

7-dniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o rozwiązaniu 

porozumienia musi być złożone drugiej stronie w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności.” 

 

(4) W § 6 Regulaminu po ust. 3 dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu: 

 

4. Zarząd Fundacji zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. 

Każdorazowa zmiana Regulaminu zostanie ogłoszona na stronie internetowej 

Fundacji pod następującym adresem URL: www.naratunek.org.” 

§ 2. 

Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianom. 

§ 3. 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

- Uchwała nr 70/2011 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 28 grudnia 2011 r. 

 

Działając na podstawie art. 4 Ustawy o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z 

późn. zm.), oraz na podstawie § 24 ust. 4 Statutu Fundacji, Zarząd Fundacji podejmuje 

następującą uchwałę: 

 

§ 1 

 

Ustala się następującą procedurę określającą zasady finansowania zakupu sprzętu, w 

szczególności medycznego, przeznaczonego dla Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i 

Hematologii Akademii Medycznej we Wrocławiu (zwanej dalej „Kliniką”). 

 

§ 2 

 

Kierownik Kliniki składa pisemny wniosek do Zarządu Fundacji, o sfinansowanie zakupu 

sprzętu. Wniosek powinien zawierać w szczególności opis niezbędnego sprzętu, nazwę 

producenta oraz cenę zakupu. 

 

§ 3 

 

Wniosek Kierownika Kliniki opiniuje Wiceprezes Zarządu Fundacji do spraw 

medycznych. Wiceprezes Zarządu Fundacji do spraw medycznych wydaje na piśmie 

pozytywną, bądź negatywną opinię co do zasadności zakupu przez Fundację sprzętu 

wskazanego przez Kierownika Kliniki. 

 

§ 4 

 

Zarząd Fundacji, po zapoznaniu się z opinią Wiceprezesa Zarządu Fundacji do spraw 

medycznych, podejmuje uchwałę o wyrażeniu zgody na sfinansowanie zakupu sprzętu, 

zgodnie z wnioskiem Kierownika Kliniki, bądź podejmuje uchwałę, o odmowie wyrażenia 

http://www.naratunek.org/
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zgody na sfinansowanie zakupu sprzętu. 

 

§ 5 

 

Uchwała Zarządu w przedmiocie wyrażenia zgody, stanowi podstawę do sfinansowania 

zakupu sprzętu. 

 

Za podjęciem Uchwały nr 70/2011 oddano w głosowaniu jawnym 2 głosy „za”, nie 

zgłoszono głosów „wstrzymujących się” ani głosów „przeciw”. W związku z powyższym 

Uchwała nr 70/2011 została podjęta jednomyślnie. 

 

Uchwała nr 70/2011 wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

- Uchwała nr 71/2011 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 28 grudnia 2011 r. 

 

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

przyjęciu dokumentu „Regulamin Obiegu Dokumentów” Fundacji. 

Niniejszy dokument stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

 

- Uchwała nr 72/2011 Zarządu Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową” z dnia 28 grudnia 2011 r. 

 

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

ustaleniu odpłatności za pomieszczenia tymczasowego zakwaterowania w wysokości 

10zł/osobę/dzień. 

Pomimo, że koszty utrzymania pomieszczeń tymczasowego zakwaterowania  przekraczają 

przychody z tytułu ich udostępniania, kwota ta pozostaje niezmieniona ze względu na 

potrzebę pomocy dla rodzin dzieci chorych na nowotwory - podopiecznych Fundacji.  

Kalkulacja kosztów utrzymania pomieszczeń oraz przychodów stanowi załącznik do 

niniejszej uchwały. 

 

4. 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 2011 roku 

W okresie sprawozdawczym przychód Fundacji zamknął się w kwocie 7 247 637,15 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 
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powyższą kwotę złożyły się: 

 

Wyszczególnienie 

Przychody za rok obrotowy 

Kwota % 

struktury 

1) Przychody z działalności statutowej razem 

z tego: 

6515807,93 89,90% 

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 

 Wynajem mieszkań 

 Noty SPSK 

826 057,70 

1 069 843,84 

151 704,68 

0,00 

80 461,25 

357 887,10 

3 928 459,34 

 

 

101 394,02 

0,00 

101 394,02 

28 700,00 

44 413,38 

28 280,64 

12,68% 

16,42% 

2,33% 

0% 

1,23% 

5,49% 

60,29% 

 

 

1,56% 

1) Pozostałe przychody w tym: 

- darowizna środków trwałych 

-  odszkodowanie za szkodę samochodową  

- odpis dotacji na rozbudowę 

- przychody wynikające z zaokrągleń 

- wynagrodzenie  płatnika (pit 4) 

21 167,69 

937,91 

7 600,00 

12 504,48 

9,30 

116,00 

0,30% 

3) Przychody finansowe 710661,53 9,80% 



str. 22 

 

 

Przychody razem 

 

 

7 247 637,15 

 

100% 

  

5. Informacje o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez 

Fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych 

świadczeń. 

Fundacja prowadziła działalność odpłatną w ramach swoich celów statutowych w roku 

2011, polegających na: 

Koszty związane z działalnością odpłatną wyniosły – 233 518,68 zł  w tym: 

- amortyzacja dotycząca mieszkań – 4 876,08  

- koszty utrzymania mieszkań – 52 616,33 zł 

- amortyzacja Domu Nadziei (1/2) – 50 831,40 

- koszty Domu Nadziei (proporcjonalne) – 51 137,25 

 zużycie energii – 11 254,47 

 usługi najmu – 16 268,44 

 usługi obce – 23 614,34 

- wynagrodzenia osobowe – 40 443,95 

- wynagrodzenia bezosobowe – 26 180,00 

- ubezpieczenia społeczne i FP – 7 433,67  

Przychody z działalności odpłatnej wyniosły – 101 394,02 zł 

 

6. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu 

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

7. Informacje o poniesionych kosztach: 

 

Wyszczególnienie 

Koszty za rok obrotowy 

Kwota %  

struktury 

Koszty realizacja zadań statutowych z tego: 2 103 401,62 61,49% 

Pomoc indywidualna dla dzieci z kont imiennych 1 296 674,79 61,65% 
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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 

0,00 

87 264,70 

2 321,35 

52 616,33 

130 788,22 

17 859,60 

23 880,60 

3 442,62 

27 781,87 

18 800,00 

423 767,67 

18 203,82 

 

4,17% 

0,11% 

2,50% 

6,22% 

0,85% 

1,14% 

0,16% 

1,32% 

0,89% 

20,15% 

0,86% 

Koszty ogólno administracyjne działalności 

statutowej w tym: 

 

1 244 911,44 

 

36,39% 

Zużycie materiałów i energii 

Usługi obce 

Podatki i opłaty 

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i 

inne świadczenia 

Amortyzacja 

Pozostałe 

41 829,22 

739 442,45 

840,64 

 

381 398,99 

39 347,02 

42 053,12 

3,36% 

59,39% 

0,07% 

 

30,63% 

3,16% 

3,39% 

Pozostałe koszty operacyjne  w tym: 

- rezerwa na należności  

- szkoda samochodowa 

- opłata sądowa KRS 

- koszty wynikające z zaokrągleń 

- pozostałe koszty  

21 010,79 

10 790,59 

9 800,00 

167,50 

7,90 

167,50 

0,62% 

Koszty finansowe w tym: 51 504,81 1,51% 
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- różnice kursowe 

- wartość sprzedanych udziałów 

1 504,81 

50 000,00 

 

Koszty razem 

 

 

3 420 828,66 

 

100% 

 

8.  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 2011 - 7 osób: 

- Prezes Zarządu Fundacji 

- Doradca Zarządu 

- Dyrektor Biura Fundacji 

- Pracownik administracyjny 

- Pracownik administracyjny 

- Pracownik administracyjny 

- Pracownik administracyjny 

 

Fundacja nie zatrudniała żadnych osób w działalności gospodarczej. 

 

 

9.  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 335 905,68 zł 

(zatrudnienie w Fundacji na 31.12.2011 roku wynosiło 5 osób). 

- wynagrodzenia osobowe wyniosły – 324 349,13 zł 

 

- wynagrodzenia chorobowe – 4 204,55 zł 

 

- nagrody dla pracowników Fundacji (bez Zarządu) – 2000,00 zł 

 

- premie -  5 352,00 zł. 
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Fundacja nie zatrudniała żadnych osób w działalności gospodarczej. 

 

10.  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 2011 wynagrodzenie dla Prezesa Zarządu wyniosło: 

 

- Agnieszka Aleksandrowicz 120 000,00zł 

 

W roku 2011 Fundacja nie wypłaciła nagród dla  Zarządu Fundacji. 

 

W roku 2011 Fundacja wypłaciła premie dla  Zarządu Fundacji w kwocie: 3 696,50 

 

Wynagrodzenie innych organów Fundacji: 

 

Wynagrodzenie nie było wypłacane. 

 

 

Fundacja nie zatrudniała żadnych osób w działalności gospodarczej. 

 

 

11.  Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wyniosły             

69 402,00 zł. 

 

12.  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 2011 nie udzieliła pożyczek. 

 

13.  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                     

13 191 551,75 zł. 

 

14.  Wartości nabytych obligacji 
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Fundacja nie nabyła akcji, obligacji oraz udziałów w spółkach prawa handlowego w roku 

2011. 

Nie nabyła obligacji  

 

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

prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek. 

 

Fundacja nie objęła w 2011 roku udziału w spółkach i nie nabyła akcji. 

 

16. Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot 

wydatkowanych na to nabycie. 

  

Fundacja nie nabyła w roku 2011 żadnych nieruchomości. 

 

16.  Dane o nabytych środkach trwałych 

Wykaz środków trwałych zakupionych w 2011 roku 

Lp. Nazwa przedmiotu Wartość 

1. Laptop Life Book A530 15 5 227,50 

2. Lodówka Polar 678,91 

3. Kuchenka mikrofalowa 259,00 

4. Lodówko-zamrażarka Samsung 3 247,90 

5. Zestaw pipet 2 183,79 

6. Wirówka Centrifuge 5 852,80 

7. Zestw komputerowy Quantum 32 595,00 

8. Komora do pracy sterylnej + Vorteks na probówki 14 698,50 

9. Wyposażenie meblowe 10 325,85 

10. Aparat do elektroforezy  3 838,83 

11. 

Zestaw do zgrzewania i jałowego łączenia 

drenów 46 125,00 

12. Pianino dla dzieci 2 245,00 

 RAZEM 127 278,09 zł 

 

17.  Wartość aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych 

sprawozdaniach finansowych sporządzonych dla celów statystycznych. 

 

Aktywa Fundacji                             Stan na początek roku            Stan na koniec roku 

Aktywa trwałe:                                 5 562 447,80                             6 521 179,51 

- wartości niematerialne i prawne         1 417,50                                   502,50 
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- rzeczowe aktywa trwałe                    4 481 593,14                             5 432 276,91 

- Należności długoterminowe              0,00                                          0,00 

- inwestycje długoterminowe               1 079 437,16                            1 088 400,10 

- długoterminowe rozliczenia               0,00                                          0,00 

międzyokresowe 

Aktywa obrotowe:                             9 581 784,82                            13 194 590,26 

- zapasy rzeczowe aktywów                 0,00                                          0,00 

  obrotowych 

- należności krótkoterminowe             16 989,67                                    1 705,70 

- Inwestycje krótkoterminowe            9 564 795,15                               13 192 884,56 

 Środki pieniężne                      9 564 795,15                               13 192 884,56 

Krótkoterminowe rozliczenia           7 887,50                                      8 967,95 

międzyokresowe 

 

SUMA BILANSOWA                       15 152 120,12                              19 724 746,72 

 

18.  Wartość aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych 

sprawozdaniach finansowych sporządzonych dla celów statystycznych. 

 

Pasywa Fundacji                           Stan na początek roku                   Stan na koniec roku 

Fundusze własne                                   14 507 080,63                               18 449 951,15 

- fundusz statutowy                                 10 230 136,41                               14 507 080,63 

- fundusz z aktualizacji wyceny              0,00                                              0,00 

- wynik finansowy netto                          4 276 944,22                                  3 942 870,52 

  za rok obrotowy 

  Nadwyżka przychodów         4 276 944,22                                  3 826 808,49 

        nad kosztami (wielkość dodatnia) 

Zobowiązania i rezerwy                         645 039,49                                      1 274 795,57 

na zobowiązania 

- zobowiązania długoterminowe              0,00                                              0,00 

z tytułu kredytów i pożyczek 

- zobowiązania krótkoterminowe            157 541,38                                   799 801,94 

i fundusze specjalne 

 Kredyty i pożyczki                       0,00                                              0,00 

 Inne zobowiązania                       157 541,38                                   799 801,94 
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 Fundusze specjalne                      0,00                                             0,00 

- rezerwy na zobowiązania                      0,00                                             0,00 

- Rozliczenia międzyokresowe               487 498,11                                   474 993,63 

 Rozliczenia międzyokr.               487 498,11                                   474 993,63 

przychodów 

 Inne rozliczenia międzyokr.        0,00                                             0,00 

SUMA BILANSOWA                           15 152 120,12                                19 724 746,72 

 

 

19.  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 2011 nie realizowała zadań zleconych przez podmioty państwowe i 

samorządowe. 

 

20.  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 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w 

terminie 12.09.2011 – 23.09.2011 

Kontrola przeprowadzona była w następującym zakresie: 

- zgodności prowadzonej zbiórki publicznej oraz sposobu wydatkowania zebranych środków 

z udzielonym pozwoleniem 

- przestrzegania warunków i sposobu prowadzenia zbiórki publicznej określonych w ustawie 

z dnia 15 marca 1933 roku o zbiórkach publicznych oraz rozporządzeniu Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2003 roku w sprawie sposobów 

przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami. 

W toku przeprowadzonej kontroli Ministerstwo stwierdziło: 

- brak udokumentowania środków zebranych do poszczególnych puszek kwestarskich. Środki 

były zliczane zbiorczo. 

- wpłaty środków zebranych z puszek kwestarskich na rachunek bankowy było zdaniem 

kontrolujących zbyt rozciągnięte w czasie, 

- na legitymacji zbiórkowej brakowało celu zbiórki publicznej. 

W piśmie z dnia 13 października 2011 roku Fundacja przesłała do MSWiA stosowane 

wyjaśnienia. 6 grudnia 2011 roku Minister poinformował o przyjęciu wyjaśnień Fundacji. 
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 Kontrola przeprowadzona przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w dniach 

15.09.2011 – 28.10.2011 

Kontrola przeprowadzona była w następującym zakresie: 

- prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego oraz gospodarczej 

- zgodność działań organizacji z zapisami statutowymi 

- prawidłowość funkcjonowania organów kontroli lub nadzoru i organów zarządzających 

organizacji 

- zgodność zapisów statutowych z postanowieniami ustawy 

- prawidłowość korzystania ze świadczeń wolontariatu  

- sposób korzystania z uprawnień i zwolnień określonych w ustawie 

- polityka rachunkowości przyjęta w Fundacji 

- prawidłowość dokumentowania oraz ewidencjonowania operacji gospodarczych 

- zgodność wydatków dokonywanych ze środków ze środków pochodzących z 1% podatku 

dochodowego od osób fizycznych z celami statutowymi organizacji 

- sposób wykorzystania nadwyżki przychodów nad kosztami prowadzonej działalności 

- prawidłowość sporządzania rozliczeń oraz sprawozdań finansowych z wykorzystania 

środków objętych kontrolą, w tym zgodność danych wykazanych w sprawozdaniu rocznym z 

dokumentacją źródłową 

- publikacja rocznych sprawozdań 

 

W toku przeprowadzonej kontroli Ministerstwo wskazało uchybienia, które zostały opisane w  

wystąpieniu pokontrolnym przesłanym Fundacji 26.01.2012 roku. W piśmie z dnia 29 lutego 

2012 Fundacja przekazała swoje stanowisko co do uwag zwartych w protokole oraz wskazała 

sposoby i terminy skorygowania uchybień.  

 

 

 

                                                                                       Prezes Zarządu Fundacji 

                                                                                    
                                                                                     Agnieszka Aleksandrowicz 


