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1. DANE REJESTROWE FUNDACJI 
Nazwa fundacji, siedziba, adres 

AVALON – BEZPOŚREDNIA POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM (dawna nazwa „PRZYJACIELE SEBASTIANOWI”) 
ul. Michała Kajki 80/82 m.1 
04-620 Warszawa 

 

Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych 

PROFESJONALNY GABINET DARMOWEJ REHABILITACJI I PORAD 
Al. Witosa 31 lok. 108, I p. - Budynek Centrum Handlowego PANORAMA 
00-710 Warszawa 
tel: (022) 640 14 64 
 
jednostka nie sporządza samodzielnych sprawozdań finansowych 
 

 

KRS, data wpisu do KRS, REGON, NIP 

Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego dn: 28.12.2006 pod numerem KRS: 0000270809, REGON: 140815890, 
NIP: 952-20-21-000 

 

 

 

 



Podstawowy przedmiot działalności wg PKD 

 
 

Dane członków fundacji 

• Fundator - Bożena Luty,  zamieszkała przy ul. Michała Kajki 80/82 m.1, 04-620 Warszawa, PESEL: 

51033006305, legitymująca się dowodem osobistym serii ASV i numerze 265508 

• Prezes Zarządu - Wojciech Kazała, zamieszkały ul. Modzelewskiego 58A m. 4, 02-679 Warszawa, 

PESEL: 45081402510, legitymującego się dowodem osobistym serii AEM numer 695927 

• Członek Rady Fundacji - Krzysztof Urbański, zamieszkały w Lublinie, ul Kawaleryjskiej 4/7, PESEL: 

75011302490, legitymującą się dowodem osobistym serii AAF i numerze 570443 

• Członek Rady Fundacji - Arkadiusz Lipiński, zamieszkały ul. Łowicka 25 m. C26, 02-502 Warszawa , 

PESEL: 79090601251, legitymujący się dowodem osobistym serii AGD numer 138267 

 

Określenie celów statutowych fundacji 

1. udzielenie pomocy w powrocie do zdrowia osobom po urazie kręgosłupa, osobom niepełnosprawnym i 
poważnie, przewlekle chorym a w szczególności pomoc w finansowaniu rehabilitacji fizycznej i leczenia w 
kraju i zagranicą, 

2. pomoc w finansowaniu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób po urazie kręgosłupa, osób 
niepełnosprawnych i poważnie, przewlekle chorych,  

3. udzielenie pomocy finansowej osobom po urazie kręgosłupa, osobom niepełnosprawnym i poważnie, 
przewlekle chorym oraz rodzinom osób po urazie kręgosłupa, osób niepełnosprawnych i poważnie, 
przewlekle chorych. 

4. pomoc i wsparcie finansowe i niefinansowe instytucji działających na rzecz rehabilitacji fizycznej, społecznej 
i zawodowej oraz leczenia w kraju i zagranicą osób po urazie kręgosłupa, osób niepełnosprawnych i 
poważnie, przewlekle chorych,  

 

 



 
 

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO: 

1.  Sprawozdanie finansowe 
a. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz. U.  Nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami), według zasady kosztu historycznego. 
b. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności   zadań 

statutowych w dającej się przewidzieć przyszłości oraz niewystępowania okoliczności wskazujących na 
zagrożenie dla kontynuowania działalności. 

 
2. Przyjęta polityka rachunkowości: 

a. Ewidencję księgową prowadzi się zgodnie z : 

− przepisami Ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz.591 z późniejszymi 
zmianami), 

− przepisami wykonawczymi do w/ w ustawy, 

− innymi ustawami regulującymi poszczególne zagadnienia gospodarcze, 

− zwyczajami przyjętymi w księgowości. 
b. Księgi rachunkowe prowadzone są w biurze rachunkowym MR-TRUST, które prowadzi Maria Rogozińska w 

02-817 Warszawa, ul. Jarząbków 3, Tel.022-643-86-94, 0-603-094-719 na podstawie  stosownej umowy przy 
wykorzystaniu techniki komputerowej. 

c. Księgi rachunkowe prowadzone są w języku polskim i walucie polskiej. 
d. Rokiem obrotowym jest pełny rok kalendarzowy  tj. od 01 stycznia do 31 grudnia. 
e. Księgi rachunkowe otwiera się na początek każdego następnego roku obrotowego, a zamyka się na koniec 

danego roku. 
f. Do ewidencji operacji gospodarczych oraz ich przetworzenie w celu ustalenia i opracowania bilansu, 

rachunku zysków i strat używany jest system komputerowy. 
g. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie dającym jednostce prawo 

wyboru: 
 
AKTYWA TRWAŁE 
1. Wartości niematerialne i prawne wyceniane są na dzień bilansowy i wykazywane w bilansie wg cen nabycia, po 

pomniejszeniu o amortyzację naliczoną do dnia bilansowego. 
2. Rzeczowe aktywa trwałe wyceniane na dzień bilansowy  wykazane są w bilansie w cenach nabycia 

pomniejszonych o dotychczas naliczoną amortyzację. 
3. Inwestycje długoterminowe, obejmujące długoterminowe aktywa wyceniane są w cenie nabycia. 
 
AKTYWA OBROTOWE 
1. Należności krótkoterminowe wykazuje się  w kwocie wymagającej zapłaty. 
 
KAPITAŁ WŁASNY 
1. Fundusz  wykazany jest według wartości nominalnej z podziałem na jego rodzaje i według zasad określonych 

przepisami prawa i postanowieniami Statutu Fundacji, fundusz z aktualizacji wyceny nie występuje. 
2. Zobowiązania wykazano w kwocie wymagającej zapłaty. 
3. Fundusze specjalne - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nie występuje. 
 
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
1. Rachunek zysków i strat prezentowany jest w wariancie porównawczym, a koszty są ewidencjonowane 

bezpośrednio na kontach Zespołu 4. 

 

 

 



1. INFORMACJE O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW Z WYODRĘBNIENIEM ICH ŹRÓDEŁ 

 

 
NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ PRZYCHODÓW SKŁADAJĄ SIĘ PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 roku ORAZ DODATNI 
WYNIK FINANSOWY PRZENIESIONY Z LAT 2007 i 2008 
ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW: 
Uzyskane z darowizn:                                 1 409 963,41 zł 
Uzyskane ze spadków, zapisów:                              0,00 zł 
Uzyskane ze źródeł publicznych:                             0,00 zł 
Uzyskane z budżetu państwa i gminy:       686 851,00 zł 
Uzyskane z inwestycji kapitałowych:              1 597,55 zł 
Uzyskane z pozostałych źródeł:                               0,00 zł 

 

2. INFORMACJE O PONIESIONYCH KOSZTACH: 
Realizację celów statutowych, administrację, działalność gospodarczą, pozostałe koszty 

 

 

 

 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. DANE O WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDACJI UJĘTYCH WE WŁAŚCIWYM SPRAWOZDANIU 
FINANSOWYM SPORZĄDZONYM DLA CELÓW STATYSTYCZNYCH 

Stan na 31.12.2009 

 
 

4. DANE O WARTOŚCI ZOBOWIĄZAŃ FUNDACJI UJĘTYCH WE WŁAŚCIWYM SPRAWOZDANIU 
FINANSOWYM SPORZĄDZONYM DLA CELÓW STATYSTYCZNYCH 

Stan na 31.12.2009 

 

 



5. INFORMACJE O ODPŁATNYCH ŚWIADCZENIACH REALIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ, 

ICH KOSZTY. 
NIE DOTYCZY/NIE BYŁO 

 

6. DANE O WYNAGRODZENIACH WYPŁACANYCH W FUNDACJI 
Wynagrodzenia, premie, nagrody, inne świadczenia, wysokość rocznego lub przeciętnego wynagrodzenia 
wypłaconym członkom zarządu i innych organów fundacji, wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia 

Fundacja w 2009 roku zatrudniała osoby na 4 stanowiskach: 

• Koordynator administracyjny - umowa o pracę  – 1950 zł netto miesięcznie - (32400 zł roczna pensja brutto wraz 
z ZUS i podatkiem) 

• Obsługa biurowa/administracyjna/Asystent psychologa, logopedy - umowa o pracę – 1300 zł netto miesięcznie - 
(23000 zł roczna pensja brutto wraz z ZUS i podatkiem) 

• Kierownik merytoryczny zespołu rehabilitacji - umowa o współpracy – faktura 3800 zł miesięcznie (45300 zł 
rocznie - kierownik prowadzi własną działalność gospodarczą) 

• Psycholog/logopeda - umowa o pracę – 2700 zł netto miesięcznie - (45600 zł – roczna pensja brutto wraz z ZUS i 
podatkiem) 

 
Łączne wydatki z umów zleceń w 2009 roku – 6300 zł brutto – Kwota wydatkowana na: Przebudowa strony www, 
projekt i budowa banneru www, projekt e-ulotki dołączanej do artykułów www, tworzenie treści ogłoszen 
prasowych i artykułów sponsorowanych, umieszczanie reklam i artykułów na www poświęconych tematyce ON, 
pozycjonowanie strony WWW, usługi HR. 
 
Nie wypłacono żadnych dodatkowych premii i  nagród. 
 
Członkowie zarządu i innych organów fundacji nie otrzymali żadnego wynagrodzenia, premii, nagrody i innego 
świadczenia.  

 

7.   DANE O UDZIELONYCH PRZEZ FUNDACJĘ POŻYCZKACH PIENIĘŻNYCH  
Podział wg ich wysokości, pożyczkobiorcy, warunki przyznania pożyczek, podstawa statutowa udzielonej pożyczki 

Pożyczka krótko terminowa – spłacona w całości wraz z odsetkami w XII 2009. 
Firma PROMEDICA S.A.  
Kwota: 300 000 zł 
Pożyczka została udzielona na okres max 12 miesięcy z 30 dniowym terminem wypowiedzenia i zwrotu całości 
środków. Oprocentowanie 5% w skali roku. 
 
Zważywszy, że: 
• PROMEDICA potrzebuje dodatkowych środków finansowych na rozwój działalności. 

• PROMEDICA rozpoczeła swoją działalność w 2004 roku, w odpowiedzi na wzrost zapotrzebowania na usługi opiekuńcze, 
pielęgniarskie i rehabilitacyjne, związane z procesem starzenia się oraz niepełnosprawnością społeczeństwa Polski i Europy 
Zachodniej. 

• FUNDACJA i PROMEDICA pozostają we wzajemnej ścisłej współpracy od stycznia 2007 

• PROMEDICA posiada ogromne doświadczenie - każdego tygodnia świadczy tysięce godzin profesjonalnych usług 
opiekuńczych, pielęgniarskich i rehabilitacyjnych w Polsce i za granicą. 

• PROMEDICA zatrudnia profesjonalny zespół (grupa PROMEDICA to około 400 osób) - zespół stanowią wykwalifikowane i 
doświadczone pielęgniarki, opiekunki, asystentki osób niepełnosprawnych, rehabilitanci, konsultanci i pracownicy biurowi z 
Polski i Europy Środkowo - Wschodniej.  

• Personel PROMEDICA posiada wieloletnie doświadczenie i szeroką wiedzę z zakresu: 
� procedur i standardów usług opiekuńczych, pielęgniarskich i rehabilitacyjnych 
� praw osób niepełnosprawnych w Polsce oraz związanych z tym procedur 
� warunków zatrudnienia w poszczególnych krajach (w tym zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce i za granicą) 

• PROMEDICA posiada ogromne doświadczenie w rekrutacji personelu medycznego. W skład grupy Promedica24 wchodzi 
agencja rekrutacyjna Promedica24 Recruitment specjalizująca się w rekrutacji do sektora medycznego i farmaceutycznego 
w Polsce oraz innych krajach Unii Europejskiej (m.in. Hiszpania, Wielka Brytania, Irlandia, Niemcy, Belgia, Holandia oraz 



Portugalia). 

• PROMEDICA współpracuje zarówno z klientami indywidualnymi jaki i instytucjonalnymi takimi jak: 
szpitale, sanatoria, domy opieki oraz inne placówki państwowej i prywatnej służby zdrowia w Polsce, Niemczech, Austrii. 

• PROMEDICA w przyszłości planuje ekspansję na kolejne rynki. 

• PROMEDICA posiada szeroki wachlarz produktów, co pozwala na maksymalne dostosowanie się do różnorodnych potrzeb 
pacjentów. 

• PROMEDICA jako Grupa posiada już kilkuletnie doświadczenie, opiewające na kilka milionów godzin pracy personelu dla 
naszych klientów na rynkach Polski i Europy Zachodniej. 

 

 

8.   DANE O KWOTACH ULOKOWANYCH NA R-K BANKOWYCH ZE WSKAZANIEM BANKU 
Salda na 31.12.2009 
PNB PARIBAS FORTIS BANK S.A. : 
Konto główne:                        28 847,77 zł 
Konto pomocnicze:                  5 147,79 zł  
Konto lokat:                                      0,00 zł 
WBK S.A. : 
Konto pomocnicze:                 1 069,61 zł  
Konto maklerskie:                           4,86 zł 
Konto funduszy inwest.:                0,00 zł 

 

9.   DANE O NABYTYCH OBLIGACJACH 
NIE DOTYCZY/FUNDACJA NIE INWESTOWAŁA W OBLIGACJE 

 

10. DANE O UDZIAŁACH, AKCJACH W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO 
Wielkości objęte, wartości, nazwy spółek 

Fundacja w 2009 posiadała akcje następujących spółek (wartości akcji podane na dzień ich sprzedaży): 
WOJAS S.A. – 1 363 akcji o łącznej wartości 4 906,80 zł 
HIGIENIKA S.A.  – 530 akcji o łącznej wartości 1 012,30 zł 
FON S.A. – 30 800 akcji (616 akcji przed połączeniem) o łącznej wartości  431,20 zł 
FOTA S.A. – 361 akcji o łącznej wartości  3 808,55 zł 
IMPEL S.A. – 940 akcji o łącznej wartości  12 582,00 zł 
NORTCOAST S.A. – 10450 akcji o łącznej wartości  16 558,25 zł 
PAGED S.A. – 1000 akcji o łącznej wartości  11 100,00 zł 
WANDALEX S.A. – 3631 akcji o łącznej wartości  11 192,61 zł  
 

 

11.  DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE I 

SAMORZĄDOWE ORAZ ICH WYNIKI FINANSOWE 
W okresie 01.01.2009 - 31.12.2009 w ramach Konkursu Zadań Zleconych nr 2 zgodnie z umową  
ZZO/000057/07/D z dnia 28.08.2009, Fundacja realizowała dla PFRON projekt o nazwie: 
 „Profesjonalny Gabinet Bezpłatnej Rehabilitacji i Porad” 
 
W ramach projektu realizowano dwa zadania: 
 
ZADANIE nr 1: 
Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek. 
 
ZADANIE nr 2: 
Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat 



przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób 

niepełnosprawnych. 

Wynik finansowy ZADANIE nr 1 
Informacje ogólne 

A. Koszt realizacji zadania w obszarze kosztów całkowitych (koszty kwalifikowalne oraz koszty nie 

kwalifikujące się):  828 052,86 zł  
B. Koszt realizacji zadania w obszarze kosztów kwalifikowalnych:  783 628,06 zł  
C. Kwota przekazana przez PFRON:   623 311,00 zł   

D. Kwota środków PFRON faktycznie wykorzystana na realizację zadania   623 310,55 zł  
  

  Koszty bieżące (w zł) Razem  
  dzieci i młodzież niepełnosprawna  dorosłe osoby niepełnosprawne   

         0,00 zł    622 155,69 zł  

 

   622 155,69 zł  

 

 

      
   

  Koszty inwestycyjne (w zł) Razem  
  dzieci i młodzież niepełnosprawna  dorosłe osoby niepełnosprawne  

         0,00 zł             1 154,86 zł              1 154,86 zł   
          

E. Udział innych niż PFRON źródeł finansowania zadania: 
Nazwa źródła: 

Kwota wydatkowana w obszarze kosztów całkowitych: 0 zł                                                                                 

Kwota wydatkowana w obszarze kosztów kwalifikowalnych: 0 zł 

 

F. Kwota niewykorzystanego dofinansowania, zwrócona na rachunek bankowy PFRON: 

0,50 zł        

Kwota odsetek bankowych, powstałych na rachunku bankowym Zleceniobiorcy (wydzielonym 

dla środków otrzymywanych z PFRON), zwrócona na rachunek bankowy PFRON: 0,0 zł 

 

Wynik finansowy ZADANIE nr 2 
Informacje ogólne 

A. Koszt realizacji zadania w obszarze kosztów całkowitych (koszty kwalifikowalne oraz koszty nie 

kwalifikujące się):  75 772,66 zł  

B. Koszt realizacji zadania w obszarze kosztów kwalifikowalnych: 75 772,66 zł  
C. Kwota przekazana przez PFRON:    63 540,00 zł  
D. Kwota środków PFRON faktycznie wykorzystana na realizację zadania  62 191,42 zł   w tym: 

  

  Koszty bieżące (w zł) 
(kwota liczona od początku projektu narastająco) 

Razem  

  dzieci i młodzież niepełnosprawna  dorosłe osoby niepełnosprawne   

         0,00 zł 62 191,42 zł 62 191,42 zł  
      
   

  Koszty inwestycyjne (w zł) 
(kwota liczona od początku projektu narastająco) 

Razem  

  dzieci i młodzież niepełnosprawna  dorosłe osoby niepełnosprawne  

         0,00 zł 0,00 0,00  
          



E. Udział innych niż PFRON źródeł finansowania zadania 
Nazwa źródła: 

Kwota wydatkowana w obszarze kosztów całkowitych: 0 zł  

Kwota wydatkowana w obszarze kosztów kwalifikowalnych: 0 zł                                

 

F. Kwota niewykorzystanego dofinansowania, zwrócona na rachunek bankowy PFRON: 
    1 348,58 zł                                                                            

Kwota odsetek bankowych, powstałych na rachunku bankowym Zleceniobiorcy (wydzielonym 

dla środków otrzymywanych z PFRON), zwrócona na rachunek bankowy PFRON: 0,00 zł 
 

 

12. OPIS GŁÓWNYCH ZDARZEŃ PRAWNYCH W DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI O SKUTKACH 
FINANSOWYCH 

24.08.2009 – Fundacja uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego 

 

13. DANE O NABYTYCH NIERUCHOMOŚCIACH ORAZ POZOSTAŁYCH ŚRODKACH 

TRWAŁYCH 
NIE DOTYCZY/NIE NABYŁA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Z PODANIEM REALIZACJI 

CELÓW STATUTOWYCH, OPIS GŁÓWNYCH ZDARZEŃ PRAWNYCH W DZIAŁALNOŚCI 

FUNDACJI O SKUTKACH FINANSOWYCH 
FUNDACJA działa na rzecz osób niepełnosprawnych od początku stycznia 2007. Rok 2009 był trzecim, intensywnym rokiem 
działalności FUNDACJI. W 2009:  

• Fundacja pozyskała wielu przyjaciół fundacji, sympatyków, fundatorów, którzy na bieżąco wspierają naszą działalność. 

• Wraz z klikną rehabilitacji AKSON we Wrocławiu dopracowaliśmy intensywny program rehabilitacji dla osób 
niepełnosprawnych po Urazie Rdzenia Kręgowego. 

• Fundacja do VIII prowadziła dostosowany lokal w którym znajduje się w pełni wyposażona w sprzęt rehabilitacyjny sala 
ćwiczeń. 

• Fundacja administrowała i rozbudowywała stronę www.przyjacielesebastianowi.pl gdzie można znaleźć wiele informacji o 
Fundacji oraz o tematyce osób niepełnosprawnych. 

• Fundacja zbudowała i administrowała stronę www.fundacjaavalon.pl gdzie można znaleźć wiele informacji o Fundacji oraz 
o tematyce osób niepełnosprawnych. 

• W 2009 roku Fundacja brała aktywny udział w akcji "ZBIERAMY 1% na rzecz ON" dla fundacji działającej na rzecz osób 
niepełnosprawnych AXIS. 

• Fundacja sfinansowała zakup i rozdała PORADNIKI w szpitalu rehabilitacji ON STOCER w Konstancinie. „PORAŻENIA PO 
URAZACH KRĘGOSŁUPA” – autorstwa Stefana Okurowskiego z kliniki rehabilitacji AKSON – Poradnik dla pacjentów, ich 
rodzin i opiekunów - Poświęcony problematyce osób niepełnosprawnych po URK – rzecz niezbędna dla osób 
niepełnosprawnych dotkniętych paraliżem. 

• We IX Fundacja wraz z PFRON otworzyła i prowadziła „PROFESJONALNY GABINET DARMOWEJ REHABILITACJI I PORAD” dla 
osób niepełnosprawnych. Zabiegi rehabilitacyjne w ramach programu były dla osób niepełnosprawnych za darmo. 

• Fundacja sfinansowała zakup profesjonalnego sprzętu rehabilitacyjnego do ww gabinetu. 

• Fundacja pozyskała beneficjentów - łącznie 380 osób niepełnosprawnych. 

• Fundacja na bieżąco informowała o możliwości skorzystania z darmowego programu rehabilitacji, sposobach 
rehabilitacji jaki wykonujemy – poinformowaliśmy około 621 osób niepełnosprawnych. 

• W roku 2009 FUNDACJA udzieliła ponad 300 porad w bezpośrednim kontakcie z beneficjentem (około 400 
godzin), ponad 40 w kontakcie mailowym (około 40 godzin), ponad 100 porad telefonicznych (około 60 
godzin), 92 godziny konsultacji logo i neurologopedyczne. 

• Fundacja rozwiązywała faktycznie zgłaszane problemy i zapytania osób niepełnosprawnych 

• Fundacja udzielała i upowszechnia informacje służące wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych w 
społeczeństwie, a w szczególności o: 

- prawach osób niepełnosprawnych w tym wynikających z kodeksu pracy, 

- możliwościach wsparcia finansowego i rzeczowego osób niepełnosprawnych 

- wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

- edukacji osób niepełnosprawnych, 

- możliwej pomocy społecznej, 

- nowościach i metodach dostępnej rehabilitacji leczniczej i leczenia w kraju i za granicą, 

- instytucjach wsparcia najbliższych miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej i ich rodzin, 

- organizacjach zrzeszających i działających na rzecz osób niepełnosprawnych i oferowanych przez nie 
formach pomocy, 

- programach Unii Europejskiej, rządowych, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, PFRON, 
samorządowych oraz organizacji pozarządowych,  w których beneficjantami są osoby niepełnosprawne. 

- życiu seksualnym osób niepełnosprawnych, urologii, sporcie, możliwości adaptacji aut, doboru sprzętu 
ortopedycznego (wózki, aparaty, ortezy) 

• Fundacja wydrukowała i kolportowała ulotki, plakaty, banery rollup. Bezpośredni kolportaż trafił łącznie do 331 
miejsc (instytucji/organizacji działających dla ON). 

• Fundacja przeprowadziła mailing ulotek do 205 osób niepełnosprawnych. 

• Fundacja prowadziła opisy Indywidualnych Planów Działań oraz karty/schematy Indywidualnych Planów Działań 
dla każdego beneficjenta osobno. Są one do wglądu w biurze fundacji. 

• Fundacja w ramach swojej działalności i prowadzenia gabinetu rehabilitacji wykonała w 2009 roku łącznie 
16061,6 godzin rehabilitacji  

- 373,8 godzin - konsultacji fizjoterapeutycznych 



- 9849,8 godzin - ćwiczeń indywidualnych, kinezyterapii – w zależności od potrzeb pacjenta – metodami: 
terapia manualna, NDT Bobath, PNF, McKenzie, Active 

- 840 godzin - fizykoterapii - zestaw zabiegów - w zależności od potrzeb pacjenta: elektrostymulacja mięśni, 
galwanizacja, jonoforeza, interferencja, TENS, DD 

- 1260 godzin - ćwiczeń pod nadzorem terapeuty 

- 1869 godzin - treningu neurofeedback 

- 1869 godzin - masażu: masaż leczniczy, relaksacyjny, sportowy, odchudzający, izometryczny, kontralateralny 
• Fundacja monitorowała, kontrolowała i nadzorowała pracę pracowników. 

• Fundacja prowadziła ewidencję księgową, zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów o rachunkowości. 

• Fundacja aktywnie reklamowała swoją działalność na stronach poświęconych osobom niepełnosprawnym, 
gazetach, radiu, telewizji oraz bezpośrednio w szpitalach i innych placówkach (dokumenty foto w załączeniu) 

 

MEDIA o naszym projekcie: 
− 10.06.2009 - audycja o fundacji RADIO CAMPUS 

− 30.09.2009 - reportaż o fundacji RADIO I PROGRAM 

− 02.09.2009 - artykuł o fundacji w NGO 

− 28.09.2009 - stanowisko na Korowodzie Wolskim 

− 16.10.2009 - reportaż o fundacji POLSKIE RADIO PROGRAM III 

− 28.10.2009 - wywiad i informacja o fundacji i projekcie w Radiu Dla Ciebie 

− 15.10.2009 - artykuł o fundacji w GAZECIE WYBORCZEJ 

− 16.10.2009 - artykuł o fundacji w GAZECIE WYBORCZEJ wydanie elektroniczne na gazeta.pl 

− 15.10.2009 - artykuł o fundacji w GAZECIE WYBORCZEJ 

− 27.10.2009 - artykuł o fundacji w dzienniku RZECZPOSPOLITA 

− 06.10.2009 - artykuł o fundacji na www.miasteria.pl 

− 06.10.2009 - informacja o fundacji i projekcie w październikowym wydaniu INTEGRACJI 

− 03.11.2009 - informacja o naszym projekcie na WWW w Radiu Dla Ciebie 

− 05.11.2009 - informacja o naszym projekcie w gazecie GAZETA WOLA i BENOWA 

− 09.11.2009 - informacja o naszym projekcie w gazecie POŁUDNIE – GŁOS MOKOTOWA 

− 09.11.2009 - informacja o naszym projekcie w gazecie POŁUDNIE – GŁOS ŚRÓDMIEŚCIA 

− 15.11.2009 - reportaż o fundacji Telewizja Polska – Program POTRZEBNI 

− 15.12.2009 - Dzień Dobry TVN - Zima szczególnie uciążliwa dla niepełnosprawnych - reportaż z uczestnictwem fundacji 

− 15.12.2009 - Artykuł o fundacji w jubileuszowym wydaniu INTEGRACJI - Praca i MISJA 

− 17.12.2009 - reportaż o fundacji w Radio Dla Ciebie 

− 18.12.2009 - reportaż o fundacji w POLSKIE RADIO PROGRAM III 
 

Fundacja reklamowała swoją działalność na 24 STRONACH INTERNETOWYCH: 

− www.pozytywnyimpuls.pl 

− www.gazeta.pl 

− www.tetraplegik.com 

− www.far.org 

− www.promedica24.pl 

− … 

Fundacja nawiązała współpracę z 99 Fundacjami, organizacjami i innymi instytucjami skupionymi wokół osób 
niepełnosprawnych.: 

− GTM 

− Urząd Dzielnicy ul. Andersa 1 

− … 

 

DOKUMENTACJA FOTO – załącznik B 

PEŁNY SPIS W ZAŁĄCZENIU – załącznik D 

Niewątpliwym sukcesem naszej Fundacji w 2009 było nawiązanie współpracy: 
− Urzędem Dzielnicy WOLA 

− PCPR w Wyszkowie 

− Uniwersytetem Warszawskim – działem osób niepełnosprawnych 

− Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej 

− Akademią Wychowania Fizycznego 
 



Są to instytucje które bardzo czynnie medialnie, informacyjnie i merytorycznie wspierają nasz projekt. Ogromnym sukcesem 
jest zacieśnienie współpracy z Urzędem Miasta Warszawy. UM W-wa wydał zgodę na „Pomoc w dotarciu z naszym projektem 
do mieszkańców Warszawy” – zostało wystosowane oficjalne pismo z UM do mediów (TV, radia, gazet) z prośbą o wsparcie 
naszego projektu. Dzięki czemu w okresie XI-XII się w mediach informacje o naszym projekcie. 

 
Niewątpliwym sukcesem w 2009 roku było: 
− Nawiązanie współpracy z Kancelarią Radców Prawnych Jakubisiak i Pałtynowicz, dzięki której beneficjenci projektu mogli 

korzystać z darmowych konsultacji i porad prawnych. 

− Fundacja uczestniczyła wraz z Partnerem projektu Promedica24 w targach pracy  dla osób niepełnosprawnych. Fundacja 
wraz z Partnerem czynnie włączyła się w tworzenie stanowisk pracy dla ON. 

− Zorganizowanie, w ramach rehabilitacji pod nadzorem rehabilitanta, wyjścia grupy 9 naszych beneficjentów do sejmu. 
Zwiedzanie budynku, sali plenarnej. 

− Fundacja w ramach zajęć zorganizowała szkolenia dla beneficjentów projektu: 

− „Podstawy Pomocy Przedmedycznej” (3 edycje) – dla osób z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym i Urazami Rdzenia 
Kręgowego 

− „Postępowanie w różnych stanach zagrożenia życia” - dla osób z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym i Urazami Rdzenia 
Kręgowego 

− „Niepełnosprawność a jakość życia psychoseksualnego” – dla wszystkich osób niepełnosprawnych 

− "Eksperymentalne terapie dla osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego", "Spastyczność” - dla osób z Urazami Rdzenia 
Kręgowego 

 

W wyniku działalności, Fundacja osiąga następujące rezultaty: 
− podniesienie standardu życia ON, 

− większe usamodzielnienie się społeczne osób niepełnosprawnych i ich rodzin uczestniczących w programie, 

− poprawa kondycji fizycznej i psychicznej ON, 

− ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w społeczności 

− przywrócenie maksymalnej (do osiągnięcia) formy fizycznej i psychicznej 

− przywrócenie zdolności (w niektórych przypadkach) zdolności do podjęcia pracy oraz brania czynnego udziału 
w życiu społecznym 

− przywrócenie wiary we własne możliwości (poprzez zwiększenie samodzielności ON) 

− poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin 

− zmniejszenie liczby ON które wymagają wsparcia rehabilitacyjnego i merytorycznego, 

− rozpowszechnienie wiedzy wśród osób niepełnosprawnych, 

− podniesienie standardu życia ON, 

− większe usamodzielnienie się osób uczestniczących w programie rehabilitacji, 

− zmniejszenie liczby ON które wymagają długotrwałej rehabilitacji, 

− poprawa kondycji fizycznej i psychicznej ON, 

− większe możliwości podjęcia pracy przez ON poddane zabiegom rehabilitacyjnym, 

− zapobieganie pogorszeniu się stanu zdrowia osób objętych programem indywidualnej rehabilitacji. 

− beneficjenci/osoby rehabilitowane informują o naszej Fundacji i przyciągają następne osoby niepełnosprawne 
co świadczy o jakości, 

− znacznie zwiększa się świadomość osób niepełnosprawnych o dostępnych formach rehabilitacji, 

− znacznie zwiększa się świadomość osób niepełnosprawnych o obowiązku rehabilitacji, 

− beneficjenci/osoby korzystające z naszego programu informują i przyciągają następne osoby niepełnosprawne 

− znacznie zwiększa się świadomość osób niepełnosprawnych i ich rodzin o ich prawach i możliwościach, 

− znaczny wzrost vitalności życiowej, 

− znaczny wzrost aktywności osoby niepełnosprawnej 
 
Fundacja przeprowadziła ankiety wśród grupy 215 osób niepełnosprawnych - beneficjentów naszej fundacji. Nasza 
działalność została oceniona celująco. Ankiety zostały przeanalizowane i zwykresowane w załączniku C. Są one do 
wglądu w biurze fundacji.  
 

JESTEŚMY PRZEKONANI, ŻE NASZA DZIAŁALNOŚĆ BARDZO POZYTYWNIE WPŁYWA NA SPOŁECZEŃSTWO OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH w POLSCE 

 

 

 



2. ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU FUNDACJI 
W 2009 roku podjęto 9 uchwał – treści poniżej 

Uchwała nr 1/2009 
w przedmiocie zmiany statutu fundacji 

 

Niniejszym, fundator FUNDACJI „PRZYJACIELE SEBASTIANOWI” Bożena Luty,  zamieszkała przy ul. Michała Kajki 80/82 m.1, 04-620 

Warszawa, PESEL: 51033006305, legitymująca się dowodem osobistym serii ASV i numerze 265508, 

z dniem 01.06.2009 zmienia: STATUT FUNDACJI „PRZYJACIELE SEBASTIANOWI” 

§ 1 

Treść statutu z dn. 01.07.2007 traci ważność a zastępuje się ją w całości treścią statutu z dnia 01.06.2009. 

§ 2 

Czas trwania, siedziba oraz cele fundacji pomimo nowych zapisow pozostaje bez zmian.  

 
…………………………………..………… 

Bożena Luty, Prezes, Fundator 

Uchwała nr 2/2009 
w przedmiocie powołania organu kontrolnego fundacji, wewnętrznego organu kontroli organizacji 

Niniejszym, fundator FUNDACJI „PRZYJACIELE SEBASTIANOWI” Bożena Luty,  zamieszkała przy ul. Michała Kajki 80/82 m.1, 04-620 

Warszawa, PESEL: 51033006305, legitymująca się dowodem osobistym serii ASV i numerze 265508, 

z dniem 01.06.2009 powołuje: RADĘ FUNDACJI – wewnętrzny organ kontrolny 

OŚWIADCZENIE O POWOŁANIU CZŁONKÓW RADY FUNDACJI ”PRZYJACIELE SEBASTIANOWI” 

Ja, niżej podpisana Bożena Luty działając jako fundator i prezes Fundacji „Przyjaciele Sebastianowi” ustanowionej aktem notarialnym 

sporządzonym dnia 21 listopada 2006 przed Adamem Paluchem, notariuszem w Warszawie, Rep. A nr 4652/2006 działając na podstawie § 13 

ust. 1 Statutu Fundacji powołuję: 

1. Arkadiusza Lipińskiego zamieszkałego ul. Łowicka 25 m. C26, 02-502 Warszawa , PESEL: 79090601251, legitymującą się dowodem 
osobistym serii AGD numer 138267 

2. Krzysztofa Urbańskiego zamieszkałego Lublin, ul Kawaleryjskiej 4/7, PESEL: 75011302490, legitymującą się dowodem osobistym 
serii AAF i numerze 570443 

na członków Rady Fundacji PRZYJACIELE SEBASTIANOWI 

…………………………………..………… 

Bożena Luty, Prezes, Fundator 

OŚWIADCZENIE 

• Powyższe osoby będące członkami organu kontrolnego nie są członkami organu zarządzającego ani nie pozostają z nimi w stosunku 
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, 

• Członkowie Rady Fundacji nie byli/nie są skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. 
 

01.06.2009, Warszawa                                                                           ……...……………………………………………………………………………… 

Przyjmujemy powołanie na członków Rady Fundacji 

Uchwała nr 3/2009 
w przedmiocie zmiany nazwy fundacji 

 
Niniejszym, fundator FUNDACJI „PRZYJACIELE SEBASTIANOWI” Bożena Luty,  zamieszkała przy ul. Michała Kajki 80/82 m.1, 04-620 

Warszawa, PESEL: 51033006305, legitymująca się dowodem osobistym serii ASV i numerze 265508, 

z dniem 01.06.2009 zmienia: NAZWĘ FUNDACJI „PRZYJACIELE SEBASTIANOWI” 

§ 1 

Nazwa wskazana w statusie i dokumentach rejestrowych „PRZYJACIELE SEBASTIANOWI” ulega zmianie a zastępuje sie ją nową 
nazwą „AVALON – BEZPOŚREDNIA POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM” 

§ 2 

Czas trwania, siedziba oraz cel fundacji pozostaje bez zmian.  

 

01.06.2009 …………………………………………. 



Uchwała nr 4/2009 
w przedmiocie odwołania aktualnego prezesa zarządu i powołania nowego prezesa zarządu 

Niniejszym, fundator FUNDACJI „PRZYJACIELE SEBASTIANOWI” Bożena Luty,  zamieszkała przy ul. Michała Kajki 80/82 m.1, 04-620 

Warszawa, PESEL: 51033006305, legitymująca się dowodem osobistym serii ASV i numerze 265508, 

z dniem 28.06.2009 odwołuje: 

PREZESA ZARZĄDU – Bożenę Luty 

z dniem 28.06.2009 powołuje: 

PREZESA ZARZĄDU – Wojciecha Kazała 

OŚWIADCZENIE O ODWOŁANIU AKTUALNEGO PREZESA ZARZĄDU I POWOŁANIU NOWEGO PREZESA ZARZĄDU FUNDACJI ”PRZYJACIELE 

SEBASTIANOWI” 

Ja, niżej podpisana Bożena Luty działając jako fundator i dotychczasowy prezes Fundacji „Przyjaciele Sebastianowi” ustanowionej aktem 

notarialnym sporządzonym dnia 21 listopada 2006 przed Adamem Paluchem, notariuszem w Warszawie, Rep. A nr 4652/2006 działając na 

podstawie § 13 Statutu Fundacji odwołuje siebie z dotychczas pełnionej funkcji prezesa zarządu. Jednocześnie działając na podstawie § 13 

Statutu Fundacji powołuję na okres 3 letniej kadencji: 

Wojciecha Mariana Kazała zamieszkałego ul. Modzelewskiego 58A m. 4, 02-679 Warszawa, PESEL: 45081402510, legitymującego się 

dowodem osobistym serii AEM numer 695927 

na nowego prezesa zarządu Fundacji PRZYJACIELE SEBASTIANOWI 

…………………………………..………… 

Bożena Luty, Prezes, Fundator 

01.06.2009, Warszawa                                                                             ……...……………………………………………………………………………… 

         przyjmuję powołanie na prezesa zarządu 

Uchwała nr 5/2009 
w przedmiocie powołania organu kontrolnego fundacji, wewnętrznego organu kontroli organizacji 

Niniejszym, fundator FUNDACJI „PRZYJACIELE SEBASTIANOWI” Bożena Luty,  zamieszkała przy ul. Michała Kajki 80/82 m.1, 04-620 

Warszawa, PESEL: 51033006305, legitymująca się dowodem osobistym serii ASV i numerze 265508, na wniosek 

prezesa FUNDACJI PRZYJACIELE SEBASTIANOWI - Wojciecha Kazała zamieszkałego ul. Modzelewskiego 58A m. 4, 02-679 Warszawa, PESEL: 

45081402510, legitymującego się dowodem osobistym serii AEM numer 695927, 

z dniem 29.06.2009 powołuje: 

RADĘ FUNDACJI – wewnętrzny organ kontrolny 

OŚWIADCZENIE O POWOŁANIU CZŁONKÓW RADY FUNDACJI ”PRZYJACIELE SEBASTIANOWI” 

Ja, niżej podpisana Bożena Luty działając jako fundator Fundacji „Przyjaciele Sebastianowi” ustanowionej aktem notarialnym sporządzonym 

dnia 21 listopada 2006 przed Adamem Paluchem, notariuszem w Warszawie, Rep. A nr 4652/2006 – na wniosek prezesa zarządu Fundacji 

„Przyjaciele Sebastianowi” - działając na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Fundacji powołuję: 

1. Arkadiusza Lipińskiego zamieszkałego ul. Łowicka 25 m. C26, 02-502 Warszawa , PESEL: 79090601251, legitymującą się dowodem 
osobistym serii AGD numer 138267 

2. Krzysztofa Urbańskiego zamieszkałego Lublin, ul Kawaleryjskiej 4/7, PESEL: 75011302490, legitymującą się dowodem osobistym 
serii AAF i numerze 570443 

na członków Rady Fundacji PRZYJACIELE SEBASTIANOWI 

…………………………………..………… 

      Bożena Luty, Fundator                                                   OŚWIADCZENIE 

• Powyższe osoby będące członkami organu kontrolnego nie są członkami organu zarządzającego ani nie pozostają z nimi w stosunku 
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, 

• Członkowie Rady Fundacji nie byli/nie są skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. 
 

29.06.2009, Warszawa                                                                               ……...……………………………………………………………………………… 

Przyjmujemy powołanie na członków Rady Fundacji 



Uchwała nr 6/2009 
w przedmiocie zmiany statutu fundacji 

 
Niniejszym, fundator FUNDACJI „PRZYJACIELE SEBASTIANOWI” Bożena Luty,  zamieszkała przy ul. Michała Kajki 80/82 m.1, 04-620 

Warszawa, PESEL: 51033006305, legitymująca się dowodem osobistym serii ASV i numerze 265508, na wniosek 

prezesa FUNDACJI PRZYJACIELE SEBASTIANOWI - Wojciecha Kazała zamieszkałego ul. Modzelewskiego 58A m. 4, 02-679 Warszawa, PESEL: 

45081402510, legitymującego się dowodem osobistym serii AEM numer 695927, 

z dniem 29.06.2009 zmienia: STATUT FUNDACJI „PRZYJACIELE SEBASTIANOWI” 

§ 1 

Treść statutu z dn. 01.06.2009 traci ważność a zastępuje się ją w całości treścią statutu z dnia 29.06.2009. 

§ 2 

Czas trwania, siedziba oraz cele fundacji pomimo nowych zapisów pozostają bez zmian.  

29.06.2009 ……………………………………….. 

Uchwała nr 7/2009 
w przedmiocie zmiany nazwy fundacji 

 
Niniejszym, niżej podpisany Wojciech Kazała zamieszkały ul. Modzelewskiego 58A m. 4, 02-679 Warszawa, PESEL: 45081402510, legitymujący 

się dowodem osobistym serii AEM numer 695927, działając jako prezes Fundacji PRZYJACIELE SEBASTIANOWI  

z dniem 01.06.2009 zmieniam: NAZWĘ FUNDACJI „PRZYJACIELE SEBASTIANOWI” 

§ 1 

Nazwa wskazana w statusie i dokumentach rejestrowych „PRZYJACIELE SEBASTIANOWI” ulega zmianie a zastępuje sie ją nową 
nazwą „AVALON – BEZPOŚREDNIA POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM” 

§ 2 

Czas trwania, siedziba oraz cel fundacji pozostają bez zmian.  

Warszawa, 29.06.2009      …………………….………………………………………. 

    Prezes Wojciech Kazała 

Uchwała nr 8/2009 
w przedmiocie zmiany statutu fundacji 

 

Niniejszym, fundator FUNDACJI „AVALON – BEZPOŚREDNIA POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM” dawna nazwa PRZYJACIELE SEBASTIANOWI - 
Bożena Luty,  zamieszkała przy ul. Michała Kajki 80/82 m.1, 04-620 Warszawa, PESEL: 51033006305, legitymująca się dowodem osobistym 
serii ASV i numerze 265508, na wniosek 

prezesa FUNDACJI „AVALON – BEZPOŚREDNIA POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM” 
dawna nazwa  „PRZYJACIELE SEBASTIANOWI” Wojciech Kazała zamieszkałego ul. Modzelewskiego 58A m. 4, 02-679 Warszawa, PESEL: 

45081402510, legitymującego się dowodem osobistym serii AEM numer 695927, 

z dniem 29.07.2009 zmienia: 

STATUT FUNDACJI „AVALON – BEZPOŚREDNIA POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM” dawna nazwa  „PRZYJACIELE SEBASTIANOWI” 
§ 1 

Treść statutu z dn. 29.06.2009 traci ważność a zastępuje się ją w całości treścią statutu z dnia 29.07.2009. 

§ 2 

Czas trwania, siedziba oraz cele fundacji pomimo nowych zapisów pozostają bez zmian.  

29.07.2009 ……………………………………….. 

Uchwała nr 9/2009 
w przedmiocie zmiany statutu fundacji i rozszerzenia celów działalności fundacji 

 

Niniejszym, fundator FUNDACJI „AVALON – BEZPOŚREDNIA POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM” dawna nazwa PRZYJACIELE SEBASTIANOWI - 
Bożena Luty,  zamieszkała przy ul. Michała Kajki 80/82 m.1, 04-620 Warszawa, PESEL: 51033006305, legitymująca się dowodem osobistym 
serii ASV i numerze 265508, na wniosek 

prezesa FUNDACJI „AVALON – BEZPOŚREDNIA POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM” 
dawna nazwa  „PRZYJACIELE SEBASTIANOWI” Wojciech Kazała zamieszkałego ul. Modzelewskiego 58A m. 4, 02-679 Warszawa, PESEL: 



45081402510, legitymującego się dowodem osobistym serii AEM numer 695927, 

z dniem 01.12.2009 zmienia: 

- statut Fundacji, 
- cele działania Fundacji 
- sposoby realizacji celów 

§ 1 

Treść statutu z dn. 29.07.2009 traci ważność a zastępuje się ją w całości treścią statutu z dnia 01.12.2009. 

§ 2 

Czas trwania, siedziba pomimo nowych zapisów pozostają bez zmian.  

01.12.2009 ……………………………………….. 

 

3. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 
Czy fundacja prowadzi działalność, wynik finansowy z działalności, procentowy stosunek przychodu  

NIE DOTYCZY/NIE PROWADZI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

 

4. DANE O ZATRUDNIENIU W FUNDACJI 
Fundacja w 2009 roku zatrudniała osoby na 4 stanowiskach: 

• Koordynator administracyjny - umowa o pracę 

• Obsługa biurowa/administracyjna/Asystent psychologa, logopedy - umowa o pracę 

• Kierownik merytoryczny zespołu rehabilitacji - umowa o współpracy – faktura 3800 zł miesięcznie 

• Psycholog/logopeda - umowa o pracę – 2700 zł netto miesięcznie 

•  
Umowy zlecenia w 2009 roku w zakresie: Przebudowa strony www, projekt i budowa banneru www, projekt e-
ulotki dołączanej do artykułów www, tworzenie treści ogłoszen prasowych i artykułów sponsorowanych, 
umieszczanie reklam i artykułów na www poświęconych tematyce ON, pozycjonowanie strony WWW, usługi HR. 
 

 

5. INFORMACJE O ROZLICZENIU FUNDACJI Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ 

PODATKOWYCH 
NA FUNDACJI NIE CIĄŻĄ ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE, wszystkie podatki należne w 2009 roku zostały zapłacone 

 

6. INFORMACJA O SKŁADANYCH DEKLARACJACH PODATKOWYCH 
CIT-8, CIT-8/0, CIT D 

 

7. PRZEBYTE KONTROLE W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM, WYNIKI 
NIE DOTYCZY/NIE BYŁO KONTROLI 

 

 



INFORMACJE DODATKOWE 

− Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 
miesięcy i dłużej. 

− Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez 
organizację działalności. 

− Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych 
jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także 
dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie 
finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.  

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI 

− Bilans, Rachunek Zysków i Strat 

− Uchwała zatwierdzająca sprawozdanie merytoryczne i finansowe 

− Załącznik A – Fundacja na FORACH internetowych 

− Załącznik B - Fundacja na WWW i w prasie 

− Załącznik C - Ewaluacja beneficjentów fundacji – wykresy 

− Załącznik D - spis instytucji – współpraca Fundacji 
 



 



 

 

 



Warszawa, 31.03.2010 

 

Uchwała nr 1/2010 
Walnego Zebrania FUNDACJI AVALON – BEZPOŚREDNIA POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM w 

przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności 

Fundacji za rok 2009 (okres: 01.01.2009 - 31.12.2009) 

 

W dniu 31 marca 2010 w placówce Fundacji przy Al. Witosa 31 lok 108 w Warszawie odbyło się Walne 

Zebranie Sprawozdawcze. 

 

W zebraniu uczestniczyli:  

• Fundator - Bożena Luty,  zamieszkała przy ul. Michała Kajki 80/82 m.1, 04-620 Warszawa, PESEL: 

51033006305, legitymująca się dowodem osobistym serii AFV i numerze 265508, osobiście 

• Prezes Zarządu - Wojciech Kazała, zamieszkały ul. Modzelewskiego 58A m. 4, 02-679 Warszawa, 

PESEL: 45081402510, legitymującego się dowodem osobistym serii AEM numer 695927, osobiście 

• Pełnomocnik Zarządu – Sebastian Luty, zamieszkały przy ul. Michała Kajki 80/82 m.1, 04-620 

Warszawa, PESEL: 77012801190, legitymujący się dowodem osobistym serii AMW i numerze 

750433, osobiście 

• Członek Rady Fundacji - Krzysztof Urbański, zamieszkały w Lublinie, ul Kawaleryjskiej 4/7, PESEL: 

75011302490, legitymującą się dowodem osobistym serii AAF i numerze 570443, osobiście. 

• Członek Rady Fundacji - Arkadiusz Lipiński, zamieszkały ul. Łowicka 25 m. C26, 02-502 Warszawa , 

PESEL: 79090601251, legitymujący się dowodem osobistym serii AGD numer 138267 – obecność w 

formie video konferencji 

 

Głos zabrał Sebastian Luty – pełnomocnik zarządu, przedstawiając zebranym sprawozdanie merytoryczne i 

sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji za 2009 rok.  

Następnie głos zabrała Bożena Luty – fundator, informując o wynikach corocznej kontroli działalności 

fundacji i strategii na 2010 rok, jednocześnie rekomendując przyjęcie sprawozdania merytorycznego i 

finansowego za rok poprzedni.  

 

Treść Uchwały 
Z dniem 31.03.2010 jednogłośnie przyjmujemy i zatwierdzamy przedstawione sprawozdanie merytoryczne 

i finansowe za rok 2009 (01.01.2009 - 31.12.2009). Przeznaczamy wynik finansowy na realizacje celów 

statutowych w 2010 roku. 

 

 



Warszawa, 29.06.2010 

 

Uchwała nr 3/2010 
Walnego Zebrania FUNDACJI AVALON – BEZPOŚREDNIA POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM w 

przedmiocie zatwierdzenia korekty sprawozdania finansowego z działalności Fundacji za 

rok 2009 (okres: 01.01.2009 - 31.12.2009) 

 

W dniu 29 czerwca 2010 w placówce Fundacji przy Al. Witosa 31 lok 108 w Warszawie odbyło się Walne 

Zebranie Sprawozdawcze. 

 

W zebraniu uczestniczyli:  

• Fundator - Bożena Luty,  zamieszkała przy ul. Michała Kajki 80/82 m.1, 04-620 Warszawa, PESEL: 

51033006305, legitymująca się dowodem osobistym serii AFV i numerze 265508, osobiście 

• Prezes Zarządu - Wojciech Kazała, zamieszkały ul. Modzelewskiego 58A m. 4, 02-679 Warszawa, 

PESEL: 45081402510, legitymującego się dowodem osobistym serii AEM numer 695927, osobiście 

• Pełnomocnik Zarządu – Sebastian Luty, zamieszkały przy ul. Michała Kajki 80/82 m.1, 04-620 

Warszawa, PESEL: 77012801190, legitymujący się dowodem osobistym serii AMW i numerze 

750433, osobiście 

 

Głos zabrał Sebastian Luty – pełnomocnik zarządu, przedstawiając zebranym skorygowane sprawozdanie 

finansowe z działalności Fundacji za 2009 rok. Rekomendując jednocześnie przyjęcie korekty sprawozdania 

finansowego za rok poprzedni.  

 

Treść Uchwały 
Z dniem 29.06.2010 jednogłośnie przyjmujemy i zatwierdzamy przedstawioną korektę sprawozdania 

finansowego za rok 2009 (01.01.2009 - 31.12.2009). Ujemny wynik finansowy zostanie pokryty wynikiem z 

lat poprzednich oraz wynikami przyszłych okresów. 

 

 

 

 



W 2009 roku UDZIELALIŚMY SIĘ NA FORACH POŚWIĘCONYCH 

TEMATYCE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

m.in.

 

 



 

 



 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK B 

Telewizja Polska – Program POTRZEBNI 
http://www.tvp.pl/publicystyka/tematyka-spoleczna/potrzebni/wideo/14112009 

 

 

Dzień Dobry TVN - Zima szczególnie uciążliwa dla niepełnosprawnych 

http://www.fundacjaavalon.pl/media_o_nas/36/zima_szczegolnie_uciazliwa_dla_niepelnosprawnych.html 

 

 
Artykuł w jubileuszowym wydaniu INTEGRACJI - Praca i MISJA 

http://www.fundacjaavalon.pl/media_o_nas/32/artykul_w_jubileuszowym_wydaniu_integracji_praca_i_misja.html 

 



Radio Dla Ciebie 
www.rdc.pl  

 

 

Niepełnosprawni.pl 
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/11716?print_doc_id=58604 

 

 



 

 

 

 

 

http://www.zakatek21.pl 

 

 



 

 

http://www.nasze-dzieci.net/aktualnosci.htm 

 

 

http://filipzagonczyk.blox.pl/2009/11/Sukces.html 

 

 



 

 

www.wrzuta.pl 

 

 

WWW.goldenline.pl 

 

 



http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34889,7447227,Niepelnosprawni_wyjda_na_ulice_po_nasz_1_procent.html 

 

 

 

 

ŻYCIE WARSZAWY 

 



WWW.pcprwyszkow.pl 

 

 

 

www.miasteria.pl  

 

 



http://annablack.blox.pl/2009/09/rehab-za-darmo-w-Wawie-w-Fundacji-Avalon.html 

 

 

http://www.ptsr.org.pl/centrum,informacyjne/profesjonalny,gabinet,bezplatnej,rehabilitacji,i,.html 

 

 



http://www.pcpr-wyszkowski.ehost.pl/content/blogcategory/1/50/ 

 

 

 

http://www.bon.uw.edu.pl/ogloszenia.html 

 



http://www.wola.waw.pl/page/index.php?str=161&id=695 

 

 

 

http://pl.redtram.com/go/221171806/ 

 



NAGRODZONA KSIĄŻKA „Ludzie na Walizkach” – autorstwa Szymona HOŁOWNI – 
Poświęcona m.in. problematyce osób niepełnosprawnych ROZDZIAŁ I został 

poświęcony naszej FUNDACJI i naszym podopiecznym. 

 

  



  

Magazyn psychologiczny CHARAKTERY – ŻYCIE JEST ZAWSZE PIĘKNE – artykuł 
poświęcony problematyce osób niepełnosprawnych – powstał przy współpracy z 

naszą FUNDACJĄ i opisuje m. in. charaktery naszych podopiecznych. 

 



REPORTAŻ ORAZ PROGRAM NA ŻYWO w TVN o NASZEJ FUNDACJI 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



NASZĄ FUNDACJĘ WSPARŁY/WSPIERAJĄ RÓWNIEŻ ZNANE OSOBY 

Między innymi: 

 
Marcin Prokop – TVN                                                      Andrzej Nejman - aktor 
 

  
Szymon Hołownia - TVN, Religia TV, n TV 
 
 

  
Ray Winstone - angielski aktor                                                        Ola Radwańska – tenisistka 
 



  
DODA – Dorota Rabczewska – piosenkarka                    Grzegorz Skawiński “KOMBI” – piosenkarz 
 

  
Leszek Kuzaj – rajdowy mistrz Polski                                 Amelie Mauresmo – francuska tenisistka 
 

 

 



Załącznik C 

I. SYTUACJA FIZYCZNA 
Jak w wyniku prowadzenia projektu PROFESJONALNY GABINET BEZPŁATNEJ REHABILITACJI I PORAD 

zmieniła się sytuacja fizyczna beneficjentów. 

 

Czy, w stosunku do stanu z przed rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie PROFESJONALNY GABINET 

BEZPŁATNEJ REHABILITACJI I PORAD ..  

..nastąpiła poprawa w negatywnym odczuwaniu 

bólu? 

 

..nastąpiła poprawa w negatywnym odczuwaniu 

napięcia mięśniowego (spastyczności)? 

 

..nastąpiła poprawa w ruchomości organizmu? 

 

..nastąpiła poprawa aktywności fizycznej? 

 



..nastąpiła poprawa wytrzymałości fizycznej 

organizmu? 

 

..nastąpiła poprawa siły? 

 

..nastąpiła poprawa w zachowaniu równowagi 

organizmu w pozycji siedzącej lub stojącej? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. SYTUACJA PSYCHICZNA 

Jak w wyniku prowadzenia projektu PROFESJONALNY GABINET BEZPŁATNEJ REHABILITACJI I PORAD 

zmieniła się sytuacja psychiczna beneficjentów. 

 

Czy, w stosunku do stanu z przed rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie PROFESJONALNY GABINET 

BEZPŁATNEJ REHABILITACJI I PORAD .. 

..uległ poprawie nastrój? 

 

..uległa poprawie samoocena? 

 

..uległa poprawie wiara we własne możliwości? 

 

..uległa poprawie motywacja? 

 

 



III. SYTUACJA SPOŁECZNA 

Jak w wyniku prowadzenia projektu PROFESJONALNY GABINET BEZPŁATNEJ REHABILITACJI I PORAD 

zmieniła się sytuacja społeczna beneficjentów. 

 

Czy, w stosunku do stanu z przed rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie PROFESJONALNY GABINET 

BEZPŁATNEJ REHABILITACJI I PORAD .. 

..uległy poprawie zainteresowania/hobby? 

 

..uległa poprawie sytuacja rodzinna? 

 

..uległa poprawie sytuacja towarzyska/znajomi? 

 

..uległ poprawie sposób spędzania wolnego czasu? 

 



..uległa poprawie sytuacja zawodowa? 

 

..uległa poprawie samodzielność? 

 

..uległa poprawie wiedza z zakresu praw i 

możliwości osób niepełnosprawnych? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. SYTUACJA MATERIALNA 
Jak w wyniku prowadzenia projektu PROFESJONALNY GABINET BEZPŁATNEJ REHABILITACJI I PORAD 

zmieniła się sytuacja materialna beneficjentów. 

 

V. STATUS/JAKOŚĆ ŻYCIA 
Jak w wyniku prowadzenia projektu PROFESJONALNY GABINET BEZPŁATNEJ REHABILITACJI I PORAD 

zmienił się status/jakość życia beneficjentów. 

 
Powyższe wykresy sporządzono na podstawie danych 215 beneficjentów uczestniczących w projekcie PROFESJONALNY GABINET 

BEZPŁATNEJ REHABILITACJI I PORAD, zawartych w ankietach, Indywidualnych Planach Działań i epikryzach ewaluacyjnych. Do 

analizy danych wykorzystano tabele przestawne programu EXEL oraz funkcje ważenia danych i tworzenia wykresów.  

 



ZAŁĄCZNIK D 

Organizacje: 
W okresie sprawozdawczym (rok 2009), celem realizacji projektu PFRON, nawiązaliśmy i utrzymywaliśmy współpracę z: 

 

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA ul. Wołoska 137 Warszawa 

Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie ul. Wawelska 15 Warszawa 

Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie ul. Roentgena 5 Warszawa 

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc ul. Płocka 26 Warszawa 

Instytut Hematologii i Transfuzjologii ul. Gandhi 14 Warszawa 

Instytut Psychiatrii i Neurologii ul. Jana III Sobieskiego 9 Warszawa 

Instytut Reumatologii im. E. Reicher ul. Spartańska 1 Warszawa 

Międzyleski Szpital Specjalistyczny ul. Bursztynowa 2 Warszawa 

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny ul. Banacha 1 a Warszawa 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP ul. Czerniakowska 231 Warszawa 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej "Solec" ul. Solec 93 Warszawa 

Specjalistyczne Centrum Rehabilitacji im. Prof.M.Weissa STOCER ul. Wierzejwskiego 12 
Konstancin 

Jeziorna 

Szpital Bielański im. J. Popiełuszki ul. Cegłowska 80 Warszawa 

Szpital Czerniakowski ul. Stępińska 19 /25 Warszawa 

Szpital Grochowski im. R. Masztaka ul. Grenadierów 51 /59 Warszawa 

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń ul. Lindleya 4 Warszawa 

Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego al. Solidarności 67 Warszawa 

Szpital Wolski im. A. Gostyńskiej ul. Kasprzaka 17 Warszawa 

Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny ul. Barska 16 /20 Warszawa 

Wojewódzki Szpital Zakaźny ul. Wolska 37 Warszawa 

Wojskowy Instytut Medyczny Centralny Szpital Kliniczny ul. Szaserów 128 Warszawa 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz ul. Dembińskiego 3 Warszawa 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9 Warszawa 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ul. Przybyszewskiego 80/82 Warszawa 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów (Dolny) ul. Sielecka 10 Warszawa 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów (Górny) ul. Dąbrowskiego 71 Warszawa 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ul. Falęcka 10 ul. Warszawa 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy 

ul. Powstańców 

Wielkopolskich 17; Warszawa 



Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy ul. Prochowa 49 Warszawa 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy ul. Szymanowskiego 6/61 Warszawa 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy ul. Żurawia 43 Warszawa 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Chodecka 2 Warszawa 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy ul. Cybisa 7 Warszawa 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy ul. Czereśniowa 35 Warszawa 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ul. Bema 91 Warszawa 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz ul. Dembińskiego 3 Warszawa 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9 Warszawa 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ul. Przybyszewskiego 80/82 Warszawa 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów (Dolny) ul. Sielecka 10 Warszawa 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów (Górny) ul. Dąbrowskiego 71 Warszawa 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ul. Falęcka 10 ul. Warszawa 

Dom Pomocy Społecznej dla Osób z Porażeniem Mózgowym Konstancin 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy 

ul. Powstańców 

Wielkopolskich 17; Warszawa 

Szpital Czerniakowski ul. Solec 1; Warszawa 

Kancelaria Radców Prawnych Jakubisiak i Pałtynowicz Al. Jerozolimskie 15 Warszawa 

Dom Pomocy Społecznej ul. Nowoursynowska Warszawa 

Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska Warszawa 

Warsztat Terapi Zajęciowej przy FUNDACJI PLN ul. Konarskiego Warszawa 

Dom Rencisty PAN im. prof. dr Witolda Orłowskiego ul. K. Chodkiewicza 3/5 

Konstancin-

Jeziorna 

Klaribus – TRANSPORT ON Warszawa 

Doradztwo zawodowe FOZON centrumpracy@warszawa.popon.pl 
 

ul.Żelazna 64 Warszawa 

Fundacje: 
W okresie sprawozdawczym (rok 2009), celem realizacji projektu PFRON, nawiązaliśmy i utrzymywaliśmy współpracę z: 

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji 

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji-Centrum Integracja Warszawa 

PTSR 

PTSR oddz. Warszawski 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR 

Fundacja Pasje 



Fundacja Krzewienia Kultury Artystycznej Osób Niepełnosprawnych  

Fundacja Pomocy Matemetykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo  

Stowarzyszenie "Ożarowska" 

STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI  EMOCJONALNYMI"SPOZA" 

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Wadami Rąk "W Naszych Rękach" 

WTZ Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej 

Fundacja Pomoc Maltańska 

Fundacja Spoza 

Fundacja Perpetum Mobile 

TUS 

Fundacja Pomocna Ręka 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Wadami Rąk "W Naszych Rękach" 

Fundacja Ludzi Wykluczonych 

Fundacja Zawsze Potrzebni 

Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „SPRAWNI” 

Inne: 
W okresie sprawozdawczym (rok 2009), celem realizacji projektu PFRON, nawiązaliśmy i utrzymywaliśmy współpracę z: 

Uniwersytet Warszawski 

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej 

Dom Kultury Włochy 

Dom Kultury Praga 

Dom Kultury Bemowo 

Dom Kultury Śródmieście 

MOPS Mokotów 

Adalta - Centrum Psychologiczno-Szkoleniowe Gabinet Psychologiczny 

Biuro dochodzenia roszczeń za szkody komunikacyjne i inne zdarzenia 

losowe Stowarzyszenie Otwarte Drzwi – Organizacja Pozarządowa 

WRZOS - Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych 

START - Klub Sportowy osób niepełnosprawnych 

PZŻN - Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych 

Stowarzyszanie Rehabilitacji i Tańca Integracyjnego ON 

Polskie Stowarzyszenie Tancerzy Niepełnosprawnych "Nasz Styl" 

Ośrodek Osób Niepełnosprawnych - Nowolipie 

Dom Rencisty PAN – Konstancin – Jeziorna 

 



Strony i fora, reklamy lub informacje o projekcie PFRON: 
W okresie sprawozdawczym (rok 2009), celem realizacji projektu PFRON, nawiązaliśmy i utrzymywaliśmy współpracę z: 

www.wolontariat.org  

www.grono.net  

www.ofon.net  

www.ipon.pl 

www.niepelnosprawni.pl  

www.far.org.pl/forum  

www.mimowszystko.org  

www.gazeta.pl -forum niepełnosprawni 

www.pozytywnyimpuls.pl  

www.wady-dloni.org.pl  

www.tetraplegik.pl  

www. ngo.pl 

www.forum.rehabilitanci.info  

www.promedica24.pl  

www.goldenline.pl  

www.maclisc.phorum.pl  

www.rehabilitanci.eu  

www.annablack.blox.pl  

www.ptsr.org.pl  

www.rehabilitanci.pl  

www.kasiarocka.w.interia.pl/linki.htm 

www.pcpr-wyszkowski.ehost.pl/ 

www.bon.uw.edu.pl 

www.wola.waw.pl  

 


