
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności  

Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”  

za rok 2014 

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie 

ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U. Nr 50, poz. 529). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Dane rejestracyjne fundacji.  

a. Nazwa fundacji:  Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” 

b. Siedziba fundacji: Stawnica 33a 

c. Adres fundacji: 77-400 Złotów, Stawnica 33a 

d. Adres korespondencyjny: j/w 

e. Adres e-mail: fundacja@fundacja-sloneczko.pl 

f. Data rejestracji w KRS: 09.01.2004 r 

g. Numer KRS: 0000186434 

h: REGON: 572125388 

i. Członkowie Zarządu: 

        Zuzanna Pabińska – Prezes Zarządu 

        Wioletta Carewicz – Wiceprezes Zarządu 

        Dorota Augustyniak – Wiceprezes Zarządu 

j. Cele statutowe fundacji:  

 Głównym celem statutowym Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy osobom 

niepełnosprawnym i ich rodzin w ramach działalności pożytku publicznego. 

Celami Fundacji wynikającymi z działalności pożytku publicznego są: 

- Promowanie działalności rehabilitacyjnej niepełnosprawnych. 

- Aktywowanie ludzi zdrowych, a zwłaszcza młodzieży na rzecz  działalności rehabilitacyjnej; 

- Inicjowanie i wspieranie działalności naukowo-badawczej i popularno- naukowej w zakresie teorii i 

praktyki rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych; 

- Ochrona i promocja zdrowia 

- Pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, 

których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej  

- Gromadzenie środków materialnych i finansowych typu: darowizn, dotacji,  spadków, zapisów, 

zbiórek publicznych, odsetek bankowych. 

- Współpraca z organami administracji samorządowej, państwowej ,osobam prawnymi i fizycznymi, 

klubami sportowymi, stowarzyszeniami. 

- Udzielanie pomocy organizacyjnej i majątkowej osobom fizycznym oraz osobom prawnym i innym 

jednostkom organizacyjnym realizującym cele Fundacji. 

 -  Organizowanie konferencji, sympozjów i seminariów naukowych oraz  popularno-naukowych 

poświęconych problemom ludzi niepełnosprawnych; 

 - Udzielanie pomocy materialnej ludziom niepełnosprawnym w zakresie podejmowanych przez nich 

przedsięwzięć rehabilitacyjnych i  przystosowawczych  do normalnego funkcjonowania 

 - Fundowanie stypendiów oraz finansowanie badań naukowych w zakresie  rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych. 
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- Organizowanie i finansowanie operacji, zabiegów rehabilitacyjnych i medycznych. 

 - Przekazywanie środków przeznaczonych na zaspakajane niezbędnych  potrzeb życiowych osób i 

rodzin oraz umożliwiania im bytowania w  warunkach odpowiadających godności człowieka, 

doprowadzanie do życiowego usamodzielniania  osób i rodzin na poziomie standardów europejskich;  

- Organizowanie  imprez kulturalnych, turystycznych i sportowych z udziałem osób 

niepełnosprawnych. 

 - Nieodpłatne prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie działalności pozostałych 

organizacji członkowskich , gdzie indziej nie  sklasyfikowanych. 

 - Podejmowanie innych czynności i środków działania związanych z realizacji   celów Fundacji. 

 

3. Główne zdarzenia prawne w działalności fundacji o skutkach finansowych. 
 

1. W roku 2014 Fundacja obsługiwała 4 434 subkont  ułatwiających osobom niepełnosprawnym i ich 

rodzinom pozyskiwanie środków na leczenie, rehabilitację oraz zakup sprzętu.  Fundacja prowadziła 

obsługę kont bezpłatnie, nie pobierała prowizji ani od darczyńców ani podopiecznych fundacji. 

Wszystkie środki zgromadzone na subkontach w całości pozostawały do ich dyspozycji. Fundusze te 

są przez nich wykorzystywane przede wszystkim na rehabilitację, kosztowne zabiegi , zakup sprzętu 

rehabilitacyjnego, po przedstawieniu Fundacji stosownych dokumentów księgowych - faktur, 

rachunków. Pracownicy Fundacji cały czas byli do dyspozycji naszych  podopiecznych i ich rodzin 

pomagając im i ułatwiając aktywność społecznej.         

2. Fundacja jest organizatorem wielu przedsięwzięć na rzecz podopiecznych wspomagających 

działania rodziców w pozyskiwaniu środków na leczenie i rehabilitacje swoich dzieci takich jak: 

festyny, koncerty charytatywne, maratony sportowe.        

3. Fundacja udziela pomocy finansowej,  która polega na sfinansowaniu lub dofinansowaniu zakupu  

sprzętu rehabilitacyjnego, leczenia i operacji, rehabilitacji, leków i materiałów higienicznych, 

turnusów rehabilitacyjnych. 

4. W ramach szeroko zakrojonej działalności statutowej pożytku publicznego prowadziliśmy  w 

Rymaniu bezpłatne zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne. Opieką objętych było  18 osób 

niepełnosprawnych z upośledzeniem w stopniu znacznym i umiarkowanym oraz lekkim.  Zajęcia 

prowadzone były codziennie. Prowadzone zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne  zarówno grupowe 

jak i indywidualne usprawniają zaburzone funkcje organizmu,  podnoszą poziom sprawności 

psychomotorycznej osób niepełnosprawnych intelektualnie, wspomagają dotychczasowe zachowania 

społeczne oraz uczą nowych.  

5. Przewodnim hasłem Fundacji w 2014 r. było  „Burzymy Mur Autyzmu”.  Przygotowany przez nas 

spot przeszedł pozytywną weryfikację Komisji Krajowej Rady Radiofonii i został zaakceptowany jako 

element Kampanii Społecznej. Otrzymaliśmy bezpłatną emisję spotu na antenach: TVP Info, TVP 

Historia, TVP Polonia , programach regionalnych, jak również na antenie Polskiego Radia. 

6. Zorganizowaliśmy też bieg pod hasłem „Burzymy Mur Autyzmu”  w Stawnicy nad jeziorem 

Piaskowym. W symbolicznym biegu towarzyszyli nam specjalni goście: Piotr Pogon i Bogdan 

Bednarz (uczestnicy maratonu), Czesław Mozil (wokalista, kompozytor i muzyk, juror programu X 

Factor), mieszkańcy Złotowa i okolic, Podopieczni Fundacji Słoneczko, pacjenci Ośrodka „Zabajka” 

w Stawnicy. W  imprezie uczestniczyło ponad trzysta osób. Biegli dzieci, dorośli, młodzież sprawna i 

niepełnosprawna, na wózkach, na rękach opiekunów. 

Było mnóstwo pozytywnej energii, która pozwoliła nam burzyć mur autyzmu. 

6.  Już po raz czwarty odbył się Mały Festiwal Filmowy Integracja TY i JA w dniu  6 września w 

siedzibie Fundacji. Uczestniczyli w nim nasi Podopieczni, oraz pacjenci Ośrodka Zabajka w Stawnicy. 

 

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji – w załączeniu. 

 

5. Informacja o uzyskanych przychodach z wyodrębnieniem ich źródeł. 

  
    w zł 

 

 
Łączna kwota przychodów 22 768 622,63 

 

 
1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 17 752 555,62 

 



 
2. Przychody ze źródeł publicznych 0,00 

 

 
3. Przychody ze źródeł prywatnych ogółem 4 280 537,03 

 

 
      w tym    

 

 
  a)  ze składek członkowskich 0,00 

 

 
  b) z darowizn od osób fizycznych 2 536 974,12 

 

 
  c) z darowizn od osób prawnych 1 376 837,70 

 

 
  d) z ofiarności publicznej(zbiórek publicznych, kwest) 234 725,21 

 

 
  e) ze spadków, zapisów 0,00 

 

 
 f) z wpływów z majątku 149 999,00 

 

 
 g) z nawiązek sądowych 0,00 

 

 
 h) ze świadczeń pieniężnych 0,00 

 

 
4. Przychody finansowe (odsetki bankowe) 705 068,18 

 

 
5. Przychody z innych źródeł 12 462,80 

 

    6. Odpłatne świadczenia – fundacja nie realizowała odpłatnych świadczeń. 

7. Działalność gospodarcza – fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej. 

8. Informacja o poniesionych kosztach. 

 Koszty realizacji zadań statutowych 15 753 642,87 

Koszty administracyjne 1 520 745,35 

Koszty finansowe 0,00                    

Pozostałe koszty(likwidacja ŚT, ubezpieczenia majątku) 9 741,56  

RAZEM: 17 284 129,78  

 

9. Dane o zatrudnieniu (umowy o pracę). 

    W roku 2014 fundacja zatrudniała  9 osób na 8,5 etatu:  członkowie zarządu - 3 osoby, główny 

księgowy, kierownik biura zarządu, asystent, menedżer ds. technicznych, kierownik filii, masażysta-

terapeuta-1/2 etatu.. 

10. Dane o wynagrodzeniach (umowy o pracę). 

  - wynagrodzenia zasadnicze 738 134,11 zł 

  -  nagrody 0,00 zł 

  -  premie  177 943,16 zł 

  - inne świadczenia 0,00 zł 

11. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie  

a. członkom zarządu: 

- wynagrodzenia zasadnicze - 31 502,72 zł  

- nagrody – 0,00 zł 

- premie - 7 534,98 zł  

- umowy zleceń – 3 038,50 zł 



b. członkom innych organów fundacji 

 - koszty udziału w komisji rewizyjnej – 402,42  zł 

12. Wydatki na wynagrodzenia z umów zleceń – 88 676,57 zł. 

13. Udzielone pożyczki – 200 000,00 zł. dla Hipomedical Sp.J. 77-400 Złotów, Stawnica 33  

14. Lokaty bankowe 

       Fundacja ulokowała 25 600 000,00 zł w Spółdzielczym Banku Ludowym w Zakrzewie oraz w  

       funduszu pieniężnym Open Finance . 

15. Nabyte obligacje – brak. 

16. Posiadane udziały – 50 000 zł w Spółdzielczym Banku Ludowym w Zakrzewie. 

      Fundacja nie nabywała udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego. 

17. Dane o nabytych nieruchomościach. 

     W roku 2014 fundacja nie nabywała nieruchomości. 

18. Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych. 

     W roku 2014 fundacja zakupiła samochód osobowy o wartości 89 290 zł. 

19. Aktywa fundacji -  31 176 351,52 zł  

Aktywa trwałe 
30 922 100,61 

Wartości niematerialne i prawne 0,00  

Rzeczowe aktywa trwałe 5 070 489,65  

Należności długoterminowe 201 610,96  

Inwestycje długoterminowe 25 600 000,00  

Długoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe 
0,00  

Aktywa obrotowe 253 059,14  

Należności krótkoterminowe 18 199,50 

Inwestycje krótkoterminowe 234 859,64  

Pozostałe aktywa finansowe 0,00  

Krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe 
1 191,77  

 

20. Zobowiązania fundacji. 

    Zobowiązania długoterminowe – 0,00 zł. 

    Zobowiązania krótkoterminowe - 52 040,87 zł. 

        w tym  

                - zobowiązania wobec dostawców – 3 213,74 zł. 

                - zobowiązanie z tyt. umowy zlecenia – 1 315,60 zł. 

                - zobowiązania z tyt. składek ZUS za XII -  26 689,63 zł. 

                - zobowiązania z tyt. podatków PIT-4 za XII - 19 236,00 zł. 

                - zobowiązania wobec pracowników - 1 585,90 zł. 

21. Działalność zlecona fundacji przez podmioty państwowe oraz samorządowe. 

      Nie dotyczy. 

22. Informacja o rozliczeniu fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych. 



   Wszystkie zobowiązania podatkowe zostały uregulowane terminowo. 

   Fundacja nie jest płatnikiem podatku VAT. 

   Dochody fundacji przeznaczono na cele statutowe, wolne od podatku. 

23. Informacja o składanych deklaracjach podatkowych. 

Fundacja składa deklaracje podatkowe CIT-8, PIT-11, PIT-4R do Urzędu Skarbowego w Złotowie. 

Składa również deklarację na podatek od nieruchomości DN-1 wraz z ZN-1/A i ZN-1/B do Gminy 

Złotów. 

24. Informacja o przeprowadzonych kontrolach. 

W 2014 roku w Fundacji przeprowadzona została kontrola wewnętrzna przez Komisje Rewizyjną.  

Nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Kontrolę przeprowadziła też Najwyższa Izba Kontroli. Przedmiotem kontroli było wykorzystanie 

środków pochodzących z 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2011-

2013. Ocena ogólna była pozytywna, choć  stwierdzono pewne nieprawidłowości.  

Treść wystąpienia pokontrolnego NIK Fundacja umieściła na swojej stronie internetowej. 

 

         Za Zarząd: 

         Zuzanna Pabińska 


