
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI  

ZA ROK  2021    

 

Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. 

§ 2. (Zachowano oryginalną numerację paragrafów i punktów z rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z 

działalności fundacji.) 

 

1. Dane rejestracyjne fundacji. 

 

Nazwa fundacji Fundacja dla Osób z Urazem Rdzenia Kręgowego 

siedziba i adres fundacji ul. Ogrodowa 10/2, 66-400 Gorzów Wlkp. 

aktualny adres do 

korespondencji 

j.w. 

adres poczty elektronicznej  ksiegowosc@fundacja-kregoslup.pl 

Regon 211270147 

data wpisu w KRS 18.06.2003 

numer KRS 0000164927 

 

Dane członków  

zarządu fundacji: 

Imię i nazwisko oraz pełniona funkcja  

(według aktualnego wpisu w KRS) 

Jolanta Rojewska – prezes Zarządu 

Katarzyna Maria Weber Weller – wiceprezes Zarządu 

Krzysztof Sebastian Weber Weller-członek Zarządu 

 

Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu). 

Celem Fundacji jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom cierpiącym na schorzenia 

kręgosłupa.  

Fundacja realizuje swoje cele poprzez :  

a) świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej , organizacyjnej, naukowej 

, oświatowej , wychowawczej , kulturalnej i merytorycznej oraz tworzenie warunków do 

rozwoju pomocy w formie organizowania lub dofinansowania bezpłatnych szkoleń , 

sympozjów na temat oświaty i kultury poświęconych tematyce osób z uszkodzeniem 

rdzenia kręgowego  

b)  dążenie do likwidacji barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej 

np. budynki administracji państwowej i samorządowej , szkoły , uczelnie , szpitale , 

teatry , kina ,muzea , lokali gastronomicznych w szczególności poprzez dofinansowania 

c) dążenie do wyposażenia w sprzęt inwalidzki typu inwalidzkie , windy przydomowe 

oraz inny sprzęt rehabilitacyjny umożliwiający niepełnosprawnym korzystanie z 

wszelkich dóbr życia codziennego poprzez pomoc finansową, 

d) upowszechnianie wiedzy o przyczynach niepełnosprawności , o sposobie radzenia 

sobie z nią , a także prowadzenia profilaktyki w tym zakresie ,  

e) współpraca z organami administracji państwowej , samorządami , a także 

organizacjami społecznymi w zakresie budowania podstaw prawidłowego procesu 

integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem w formie dofinansowania tzw. 

szkół i ośrodków integracyjnych ,  

f) popularyzacje osiągnięć innych państw zaawansowanych w rozwiązywaniu 

problemów niepełnosprawnych w formie dofinansowania druku i kolportażu 

bezpłatnych broszur i plakatów zajmujących się tą problematyką 



g) dofinansowanie wyjazdów osób niepełnosprawnych na kolonie i obozy , turnusy 

rehabilitacyjne oraz leczenie w kraju i zagranicą ,  

h) pomoc finansowa i rzeczowa dla osób niepełnosprawnych , chorych lub ubogich  

i) zbieranie środków finansowych i przekazywanie ich na dożywianie ,  

j) finansowanie leków i środków higienicznych dla osób chorych 

k) dofinansowanie imprez charytatywnych , koncertów i wystaw.  

 

 

 

 

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

statutowych 

(opis rzeczywiście prowadzonej działalności statutowej). 

1.Zarząd i członkowie Fundacji pracują społecznie. Jego posiedzenia odbywały się 

cyklicznie w zależności od potrzeb. Poza posiedzeniami członkowie Zarządu 

pozostawali ze sobą w stałym kontakcie, co pozwalało konsultować bieżące sprawy 

związane z działalnością Fundacji, a także wyjaśniać wszelkie zaistniałe wątpliwości. 

Dzięki temu pracę fundacji charakteryzowały duża dynamika oraz dbałość o realizację 

celów statutowych. Podczas posiedzeń Zarządu miało miejsce: 

• omówienie bieżącej działalności Fundacji 

• omówienie sposobów promocji tej działalności 

• omówienie sposobu realizacji projektów finansowanych  

 

Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych. 

Fundacja świadczyła pomoc finansową i rzeczową dla osób niepełnosprawnych. Zebrane 

środki są przekazywane na rehabilitację podopiecznych, zakup leków, sprzętu 

rehabilitacyjnego oraz likwidację barier architektonicznych.  

 

 

3. Działalność gospodarcza: informacja, czy fundacja prowadzi działalność 

gospodarczą (niepotrzebne skreślić): TAK PROWADZIŁA / NIE PROWADZIŁA 

 

Informację o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru 

przedsiębiorców KRS (należy podać kody PKD działalności gospodarczej wpisanej do 

rejestru przedsiębiorców KRS wraz z ich opisem słownym oraz kody i opis słowny 

faktycznie prowadzonej działalności gospodarczej). 

Nie dotyczy 

 

 

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji (należy przekazać odpisy uchwał zarządu fundacji w 

formie np. kserokopii, podjętych w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy 

sprawozdanie, bądź wskazać, iż zarząd nie podejmował uchwał). 

Uchwały w załączniku. 

 

 

 

5. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. 

spadek, zapis, darowizna, środki ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa 

 i budżetu gminy) (należy w tym miejscu podać też przychody z działalności 

gospodarczej). 

Darowizny:  26 965,86 zł.  

Przychody z 1% :  94 617,00 zł.   

Przychody finansowe:  29,80 zł.  

 



 

Informacje o wysokości uzyskanych przychodów z odpłatnych świadczeń 

realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z podaniem kosztów tych 

świadczeń  

(należy podać osobno przychody i koszty). 

Fundacja nie prowadziła odpłatnej działalności statutowej.  

 

 

 

Przychody ogółem: 

121 612,66 zł. 

 

w tym przychody 

uzyskane w 

gotówce: 

0 

 

Jeżeli działalność gospodarcza była prowadzona: 

wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej 

(tj. przychody minus koszty) 

Nie dotyczy 

 

procentowy stosunek przychodu osiągniętego z 

działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z 

pozostałych źródeł 

Nie dotyczy 

 

6. Informacje o poniesionych kosztach na: 

a) realizację celów statutowych 70 294,96 zł.  

b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe 

itp.) 

24 547,87 zł.  

c) działalność gospodarczą 0 

d) pozostałe koszty 0 

w tym koszty poniesione w gotówce na: 

a) realizację celów statutowych 0 zł.  

b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe 

itp.) 

2 772,67 zł.  

c) działalność gospodarczą 0 

d) pozostałe koszty 0 

 

7. Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w fundacji. 

a) łączna liczba osób zatrudnionych w fundacji z 

podziałem  

według zajmowanych stanowisk oraz 

1 OSOBA-WICEPREZES 

ZARZĄDU, UMOWA 

ZLECENIE   

liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności 

gospodarczej 

0 

b) łączna kwota wynagrodzeń wypłacanych przez 

fundację: 

w tym: 

 4 246,00 zł 

wynagrodzenia 4 246,00 zł 

nagrody 0,00 zł 

premie 0,00 zł 

inne świadczenia 0,00 zł 

wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie  

w działalności gospodarczej 

0,00 zł 

 



7. c) Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 

wypłaconego  

łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji, z podziałem na: 

wynagrodzenia 0,00 zł 

nagrody 0,00 zł 

premie 0,00 zł 

inne świadczenia 0,00 zł 

 

Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 

wypłaconego osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem 

na: 

wynagrodzenia 0,00 zł 

nagrody 0,00 zł 

premie 0,00 zł 

inne świadczenia 0,00 zł 

 

7. d) Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia. 

4 246,00 zł 

 

7. e) Dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według 

ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek 

oraz  

z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek. 

Brak udzielanych pożyczek pieniężnych przez fundację 

 

7. f) Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku  

lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

(należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego). 

Fundacja posiada rachunki bankowe w banku Alior Bank SA z siedzibą w Warszawie 

przy ul. Łopuszańskiej 38D, 02-232 Warszawa, BNP Paribas Bank Polska SA z 

siedzibą w Warszawie przy ulicy Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa.  

Salda na dzień 31.12.2019 r. wynosiły: 

 49 2490 0005 0000 4530 5625 3477 – 2 048,40 zł 

 03 2490 0005 0000 4600 9848 3405 –   62 432,55 zł 

 82 2490 0005 0000 4610 9414 7795 – 291 333,17 zł 

 38 2490 0005 0000 4612 6391 9539 – 0 zł.  

 58 1750 0012 0000 0000 3309 6429 – 0 zł. 

 92 2030 0045 1110 0000 0266 0420 – 162,00 zł.  

 71 2030 0045 1110 0000 0266 0410 – 7 389,36 zł.  

 

 

Wysokość środków finansowych zgromadzonych w gotówce 

 

Nie dotyczy 

 

7. g) Dane o wartościach nabytych obligacji oraz objętych udziałów lub nabytych akcji  

w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek. 

Nie dotyczy 

 

7. h) Dane o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot 

wydatkowanych na to nabycie. 

 



Nie dotyczy 

 

7. i) Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych. 

Nie dotyczy 

 

 

7. j) Dane o wartościach aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych 

sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych (należy podać 

dwie wartości). 

 

Aktywa: 364 223,49 zł.  

Zobowiązania : 2 000 zł.  

 

8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe 

(usługi, państwowe zadania zlecone, zamówienia publiczne) oraz o wyniku 

finansowym tej działalności (należy podać informacje o realizowanych zadaniach 

publicznych i uzyskanych dotacjach, grantach, kosztach poniesionych na ich realizację 

oraz o wyniku finansowym). 

Nie dotyczy 

 

9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a 

także informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych. 

Fundacja składa roczną deklarację podatkową CIT 8 oraz deklarację PIT4 R.  

 

 

10.  Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 

marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 

(Dz.U. poz. 723, 1075, 1499 i 2215).  

 

X 

 

NIE 

 

  

TAK 

 

 

11.  Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację płatności w gotówce o wartości 

równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy 

płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które 

wydają się ze sobą powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji.  

Nie dotyczy 

 

 

§ 3. Informacja o przeprowadzonych w fundacji kontrolach w okresie sprawozdawczym  

oraz informacja o ich wynikach (należy wskazać organy kontrolujące i zakres kontroli). 

W 2021 roku nie przeprowadzono kontroli.  

 

 

§ 4. Sprawozdanie powinno zostać przekazane w oryginale oraz podpisane przez co 

najmniej  

dwóch członków zarządu fundacji jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej. 

Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentacji fundacji:  

 

 



 

 

 

 

 

 


