
 
A.  SPRAWOZDANIE     MERYTORYCZNE   ZA   2009 ROK 
 
1.  Nazwa organizacji: Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” 
Adres siedziby: Stawnica 33 , 77-400  Złotów 
Telefony : 067-2632002 ; 0 501027793 
Data  rejestracji : 09.01.2004 r.   Sąd  Rejonowy w  Poznaniu IX  Wydział  
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego . 
10.12.2004 r. Zmiana  statutu Fundacji i  uchwalenie  tekstu jednolitego statutu 
fundacji 
09.02.2005 r. Status  Organizacji Pożytku Publicznego 
Nr  KRS  0000186434 
Nr  Regon  572125388 
NIP   767-15-85-965 
 
 2. Zarząd  Fundacji: 
 
Zuzanna  Pabińska -  Prezes  Zarządu  
Wioletta  Carewicz – Wiceprezes  Zarządu  
Dorota  Szwąder  -  Wiceprezes  Zarządu   
 
3. Cele  statutowe : 
 
Celem działalności statutowej Fundacji określonej w akcie fundacyjnym, jak i w 
statucie jest: 
     - Promowania  działalności  rehabilitacyjnej  niepełnosprawnych 

- Aktywizowania  ludzi  zdrowych , a zwłaszcza  młodzieży  na rzecz  
działalności    
   rehabilitacyjnej.  
- Inicjowania  i  wspierania  działalności  naukowo-badawczej i popularno-   

naukowej      w  zakresie  teorii i praktyki  procesów rehabilitacyjnych osób   
niepełnosprawnych. 

 
4. Zasady ,formy i zakres  działalności  statutowej: 
 
    Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:        
    - Pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób niepełnosprawnych. 
    - Wspieranie i utrzymywanie kontaktu zarówno z osobami niepełnosprawnymi, 
       jak i z ich rodzinami.      
    - Ułatwienie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, w tym 
likwidowanie  
       uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych. 
    - Pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych. 
    - Współpracę z przedmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami 
fundacji. 
    - Współpracę z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami 
fundacji. 
    - Zakładanie subkont ułatwiających osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom 
      pozyskiwanie środków na leczenie, rehabilitację oraz zakup sprzętu.    
Do końca 2009 roku Fundacja udostępniła 996 subkont . 
W listopadzie 2009r. fundacja otrzymała od Wójta Gminy Rymań nieodpłatnie 
pomieszczenia  w hali sportowej  z przeznaczeniem na cele statutowe fundacji. 
Dzięki temu nasi podopieczni mogą korzystać bezpłatnie z zajęć terapeutycznych 
oraz rehabilitacyjnych prowadzonych przez terapeutę oraz rehabilitanta. 
Opieką objęto 25 osób niepełnosprawnych z upośledzeniem w stopniu znacznym, 
umiarkowanym oraz lekkim. W zajęciach czynny udział bierze 7 osób. 
Zajęcia i rehabilitacja prowadzone są trzy razy w tygodniu (poniedziałek, środa i 
piątek) w godzinach od 15 do 18. 



Prowadzenie zajęć terapeutycznych zarówno grupowych jak i indywidualnych 
usprawnia zaburzone funkcje organizmu podopiecznych.                                             
Zajęcia te pomagają podnieść poziom sprawności psychomotorycznej osób 
niepełnosprawnych intelektualnie oraz wspomagają dotychczasowe zachowania 
społeczne oraz uczą nowych. 
Każda z osób realizuje rehabilitację indywidualną a także terapię grupową. 
                              
 5.Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej. 
 
W minionym roku nie prowadziliśmy działalności gospodarczej. 
 
7. Teren działalności: 
 
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym 
w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić 
działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
6. Odpisy uchwał  zarządu  fundacji:  
 
 Uchwała nr 1 z dnia 17 marca 2009 roku. 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji za 2008 rok, 
zatwierdzającego bilans fundacji sporządzony na dzień 31 grudnia 2008r, 
rachunek zysków i strat za 2008 rok, informację dodatkowa do sprawozdania 
finansowego. 
 
Uchwała nr 2 z dnia 17 marca  2009 roku 
 w sprawie podziału zysku za 2008 r. 
 
Uchwała nr 3 z dnia 17 marca 2009 roku 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego fundacji za 2008 r. 
 
Uchwała nr 4 z dnia 10 lipca 2009 roku 
w sprawie otwarcia oddziału fundacji w Rymaniu. 
 
7.  Informacje o wysokości uzyskanych przychodów: 
      
    1. Darowizny  firm i osób fizycznych -  1 489 627,34  PLN 
    2. Wpłaty z 1 % podatku -      7 618 989,25    PLN 
    3. Przychody pozostałe –odsetki bankowe –  309 829,58 PLN 
    4. Wpłaty z aukcji charytatywnych Allegro- 104 171,09  PLN   
    5. Nawiązki – 20 611,02 PLN 
 
8.  Informacje o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez fundację w ramach    
    celów statutowych. 
 
     Fundacja nie realizowała żadnych odpłatnych świadczeń w ramach celów     
     statutowych. 
 
9. Informacje o poniesionych kosztach: 
 
   1. Realizacja  celów statutowych – 5 027 100,41  PLN 
    2. Koszty administracyjne 176 872,81   PLN 
    3. Działalność gospodarcze – nie prowadzono 
    4. Pozostałe koszty – 0,00 
 
 
10. Dane  o : 
 
     a . liczbie osób zatrudnionych w fundacji 



      w roku  2009 fundacja zatrudniała jedną osobę na umowę o pracę. 
      b. kwocie wynagrodzeń: 
        w 2009 roku wypłaciła wynagrodzenie 28 400 PLN 
      c. wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia: 
       w 2008 roku fundacja wypłaciła  wynagrodzenia z tytułu umowy  zlecenia   
        47 309  PLN. 
      d. udzielanych przez fundacje pożyczkach: 
       w 2009 roku fundacja nie udzieliła ani jednej pożyczki 
      e. lokatach bankowych: 
       w  roku 2009 fundacja posiadała lokat bankowych na 5 600 000 PLN 
      f. wartościach nabytych obligacji , akcji : 
       w  2009 roku fundacja nie nabyła żadnych obligacji ani akcji. 
      g. nabytych nieruchomości: 
        w  2009 roku fundacja nabyła działkę budowlaną na przyszłą inwestycję,  
          budowa siedziby fundacji 125 912,24   PLN                 
       h. nabytych środkach trwałych: 
         w 2009 roku nabyto środki  trwałe  
         - Aparat do sono terapii  5 150,69 PLN 
         - Stół rehabilitacyjny      4 173,00 PLN 
         - Zestaw do rehabilitacji BOA MAX  18 810 PLN 
         - Urządzenie do rehabilitacji MOTOMED 18 041,27 PLN 
         - Aparat do krioterapii 23 911,08 PLN 
        i. wartość aktywów i zobowiązań fundacji: 
         na koniec 2009 roku wartość aktywów wyniosła : 9 097 131,91 PLN, 
          a  zobowiązań – 0,00. 
 

11. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe, 
oraz o wyniku finansowym tej działalności: 
 

       W  2009 roku fundacji nie zlecano żadnej działalności przez podmioty 
państwowe    i  samorządowe.  
     
   12. Informacje dotyczące rozliczeń z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych oraz  
      w  sprawie deklaracji podatkowych: 
 
    Na fundacji nie ciążą żadne zobowiązania podatkowe. 
 
Zgodnie z art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 
lutego 
1992 roku dochody fundacji przeznaczone na realizacje celów statutowych są 
wolne od podatku. 
Fundacja składa deklaracje PIT 4R 
Fundacja składa informacje PIT 11 
Fundacja składa deklaracje CIT-8. 
Fundacja nie jest płatnikiem VAT. 
 
W okresie sprawozdawczym ,czyli w roku 2009 nie było żadnej kontroli 
zewnętrznej.  

 
 
Stawnica 18.03.2010  r. 
 
 
 
      Zarząd   Fundacji 

 


