
 

Okres sprawozdawczy: 01.01.2010 – 31.12.2010 

 

 

 
 

 

1. DANE REJESTROWE FUNDACJI 
Nazwa fundacji, siedziba, adres 

AVALON – BEZPOŚREDNIA POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM 
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 (w tym udzielanie pożyczek) 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. 

 

 



 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz Rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych 
jednostek niebędących spółkami handlowymi, nie prowadzącymi działalności gospodarczej z późniejszymi zmianami, 
Zarząd Fundacji AVALON Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym przedstawia sprawozdanie finansowe na dzień 
31.12.2010 roku, na które składa się: 
 
• Bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r. 
• Rachunek wyników za okres 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r. 
• Informacja dodatkowa 
 
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy o rachunkowości oraz 
rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.  
 
 
Zarząd Fundacji                                      Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych 

 

 
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO/INFORMACJA DODATKOWA: 

1. Informacje porządkowe 
Sprawozdanie finansowe Fundacji AVALON Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym  z siedzibą w Warszawie, 
Michała Kajki 80/82/1 zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz 
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla 
niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nie prowadzącymi działalności gospodarczej (zwane w 
dalszej treści Rozporządzeniem). 
 
Podmiot nie jest wyodrębnioną jednostką i nie posiada jednostek wyodrębnionych rachunkowo. W ramach 
realizowanych celów wyodrębniono jednostkę wewnętrzną – Profesjonalny Gabinet Darmowej Rehabilitacji i Porad 
w Warszawie Al. Witosa 31 lok 108 (budynek Centrum Handlowego Panorama). 
 
2. Prezentacja sprawozdań finansowych 
Fundacja prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2010 roku i kończący się 
31.12.2010 roku. 
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację w dającej 
się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym 
istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.  
Fundacja w 2010 roku nie prowadziła działalności gospodarczej, w związku z tym sprawozdanie sporządzono zgodnie 
z przepisami w/w Rozporządzenia w formie uproszczonej.  
 



3. Porównywalność danych 
Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy 2010 oraz porównywalne dane 
finansowe za rok obrotowy 2009. 
 
4. Stosowane metody i zasady rachunkowości oraz metody wyceny aktywów i pasywów 
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z uwzględnieniem nadrzędnych zasad rachunkowości określonych 
ustawą o rachunkowości oraz odrębnych przepisów regulujących zasady gospodarki finansowej fundacji. 
Fundacja sporządza sprawozdanie w formie uproszczonej określonej przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów 
dla jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej.  
Wynik finansowy Fundacji za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody 
oraz związane z tymi przychodami koszty zgodne z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz 
ostrożnej wyceny. 
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.  
 
 
a) Rachunek wyników 

 Przychody 
Przychody z działalności statutowej obejmują otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze źródeł 
określonych przepisami prawa lub statutem, a także kwoty należne ze sprzedaży składników majątku oraz 
przychody finansowe, dotacje i subwencje. 

 Koszty 
Koszty działalności Fundacji to koszty realizacji zadań statutowych, w tym również świadczeń określonych 
statutem. Do kosztów w rachunku wyników zalicza się: 

- koszty realizacji zadań statutowych, czyli związane z wykonywaniem przez fundację zadań 
przewidzianych statutem, 

- koszty administracyjne, do których zalicza się koszty utrzymania komórek administracyjnych fundacji. 

 Na wynik finansowy fundacji wpływają ponadto: 

- pozostałe przychody i koszty, a więc m.in. przychody i koszty związane ze zbyciem środków trwałych, 
skutki aktualizacji wartości należności oraz odpisane należności i zobowiązania, 

- koszty i przychody finansowe wynikające z operacji finansowych, takie m.in. jak odsetki bankowe, 
odsetki za zwłokę, dodatnie i ujemne różnice kursowe. 

 
b) Bilans 

 Rzeczowe aktywa trwałe – wykazuje się zaliczone do aktywów trwałych: środki trwałe, środki trwałe w 
budowie wycenione wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a 
także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

 Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych – wykazuje się materiały i towary wycenione wg cen zakupu nie 
wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. 

 Należności krótkoterminowe – wykazuje się należności z tytułu dostaw i usług bez względu na termin ich 
zapłaty oraz pozostałe należności wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Należności 
wycenione są w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności. 

 Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Obejmują one środki pieniężne w kasie, na rachunkach 
bankowych oraz tzw. środki pieniężne w drodze.  

 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – wykazuje się czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 
trwające nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. 

 Fundusz statutowy – wykazuje się w wysokości określonej w statucie.  

 Wynik finansowy netto za rok obrotowy – wykazuje się różnicą pomiędzy przychodami a kosztami za dany 
rok obrotowy.  

 Inne zobowiązania – wykazuje się zobowiązania z tytułu dostaw i usług bez względu na termin płatności oraz 
pozostałe zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, rozrachunków z pracownikami i rozrachunków 
publicznoprawnych o okresie wymagalności do 12 miesięcy. Zobowiązania te wycenia się w kwocie 
wymaganej zapłaty.  



 Inne rozliczenia międzyokresowe – wykazuje się stan biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w 
wysokości kosztów dotyczących roku obrotowego  a zafakturowanych w roku następnym. 

 
c) Wycena transakcji w walutach obcych 
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich 
przeprowadzenia odpowiednio po kursie: 

 kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego usług korzysta jednostka – w przypadku 
operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań, 

 średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP na ten dzień, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym 
wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs, w przypadku pozostałych operacji. 

 
d) Zmiany zasad rachunkowości w okresie sprawozdawczym 
Ponieważ Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, bilans i rachunek wyników sporządzono w sposób 

uproszczony, zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie sprawozdań dla jednostek nie prowadzących 

działalności gospodarczej. W rachunku wyników za rok 2009 w przychodach Fundacji nie został ujęty wynik 

finansowy za lata poprzednie. W sprawozdaniu za rok 2010 dokonano tego zapisu. 

 

1. INFORMACJE O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW I ICH STRUKTURZE Z 
WYODRĘBNIENIEM ŹRÓDEŁ - W TYM PRZYCHODÓW OKREŚLONYCH STATUTEM 

 

a) Przychody działalności statutowej:                                            2.083.012,78 zł 

-   przychody z działalności odpłatnej zabiegi)                             

                         

13.100,00 zł 

-   darowizny                                   

                     

418.716,74 zł 

-   dotacje                                                                        562.872,89 zł 

-   wpłaty 1% na działalność pożytku publicznego                                                        563.203,25 zł 

-   wynik finansowy za lata poprzednie                                                      525.119,90 zł 

 

b) Pozostałe przychody: 14.795,27 zł                                       

-   przychody finansowe 14.795,27 zł 

 
 

 

2. INFORMACJE O STRUKTURZE PONIESIONYCH KOSZTÓW STANOWIĄCYCH ŚWIADCZENIA 
PIENIĘŻNE I NIEPIENIĘŻNE OKREŚLONE STATUTEM ORAZ O STRUKTURZE KOSZTÓW 
ADMINISTRACYJNYCH 

 

a) Koszty realizacji zadań statutowych:                             1.664.774,57 zł 

-   prowadzenie bezpłatnego gabinetu rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych  (częściowo dofinansowane z 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych) 

990.265,01 zł 

-   prowadzenie poradnictwa oraz udzielania informacji 

osobom niepełnosprawnym (częściowo dofinansowane 

z PFRON) 

41.916,78 zł 

-   pomoc medyczna                                                                                              262.286,23 zł 

-   dojazdy osób niepełnosprawnych                                                                       43.017,77 zł 

-   dofinansowanie życia codziennego                                                                  327.288,78 zł 

 



b) Koszty administracyjne:     61.163,06 zł 

-   zużycie materiałów i energii                                                                               16.636,40 zł 

-   usługi obce                                                            2.021,43 zł 

-   wynagrodzeni                                                                                                   30.364,87 zł 

-   podatki i opłaty                                                              367,00 zł 

-   pozostałe koszty                                                                                                  11.773,36 zł 

 
 

 

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

Stan na 31.12.2010 

Wiersz AKTYWA Stan na  

1 2 początek roku koniec roku 

A Aktywa trwałe 28 887,32  25 939,32  

I 
Wartości niematerialne i 

prawne 
0,00  0,00  

II Rzeczowe aktywa trwałe 21 567,2  8 619,32  

III Należności długoterminowe 7 320,00  7 320,00  

IV Inwestycje długoterminowe 0,00  0,00  

V 
Długotermnowe rozliczenia 

międzyokresowe 
0,00  0,00  

B Aktywa obrotowe 642 827,79  410 795,21  

I 
Zapasy rzeczowych aktywów 

obrotwych 
0,00  0,0  

II Należności krótkoterminowe 0,00  216 384,58  

III Inwestycje krótkoterminowe 642 827,79  19410,63  

1 środki pieniężne 633 922,58  143 209,22  

2 inne  8 905,21  51 201,41  

C 
Krótkoterminowe 

rozliczenia 
międzyokresowe 

0,00  0,00  

  Aktywa razem 671 715,11  436 734,53  

 
 

 

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

Stan na 31.12.2010 

Wiersz PASYWA Stan na  

1 2 początek roku koniec roku 

A Kapitał (fundusz) własny 526 119,90  372 870,42  

I Fundusz statutowy 1 000,00  1 000,00  

II Fundusz z aktualizacji wyceny 0,00  00  



III 
Nadwyżka kosztów nad 

przychodami 
0,00  0,00  

IV Nadwyżka przychodów nad kosztami 525119,90 371 870,42  

V Wynik finasowy za lata poprednie 0,00  0,00  

B 
Zobowiązania i rezerwy na 

zobowiązania 
145 595,21  41 901,10  

I Zobowiązania długoterminoe 0,00  0,00  

II Zobowiązania krótkoterminowe 145 595,21  41 901,10  

1. Kredyty i pożyczki 0,00  0,00  

2. Inne zobowiązania  145 595,21  41 01,10  

III Rezerwy na zobowiązania 0,00  0,00  

C Rozliczenia międzyokresowe 0,00  21 963,01  

1. 
Rozliczenia międzyokresowe 

przychodów 
0,00  0,00  

V Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00  21 963,01  

  Pasywa razem 671 715,11  436734,53  

 
 

 

5. UZUPEŁNIAJĄCE DANE O AKTYWACH I PASYWACH 
 

 Rzeczowe aktywa trwałe 
 

Wartość brutto 

Nazwa grupy składników majątku 

trwałgo 

Stan na początek 

roku obrotowego 
Nabycie 

Stan na koniec 

roku obrotowego 

Urządzenia techniczne i maszyny 24.946,00 0,00 2.946,00 

Raze 24.946,00 0,00 24.946,00 

 

Umorzenie – amortyzacja 

Środki trwałe 
Stan na początek  

roku obrotowego 

Stan na koniec  

roku obrotowego 

Wartość brutto 24.946,00 21.567,32 

Umorzenie 3.378,68 2.948,00 

Wartość netto 21.567,32        18.619,32 

 

 Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych 
 

Tytuł 
Stan na początek roku 

obrotowego 

Stan na koniec roku  

Obrotowego 

Ogółm rozliczenia 

międzyokresowe przychodów  
0,00 21.963,01 

 

 



 

6. INFORMACJE O ODPŁATNYCH ŚWIADCZENIACH REALIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ, 

ICH KOSZTY. 
Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego: 13.100,00 zł 
Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego: 13.100,00 zł 

 

7. 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 2010 roku zatrudniała osoby na 3 stanowiskach: 

 Kierownik projektu/Koordynator administracyjny - umowa o pracę  – 1950 zł netto średniomiesięcznie - 
(9398,43 zł - roczny koszt stanowiska - brutto wraz z ZUS i podatkiem) 

 Obsługa biurowa/administracyjna/Asystent psychologa, logopedy - umowa o pracę – 1209 zł netto 
średniomiesięcznie - (17246,28 zł - roczny koszt stanowiska - brutto wraz z ZUS i podatkiem) 

 Kierownik projektu/Psycholog/Logopeda - umowa o pracę – 1953 zł netto średniomiesięcznie - (37593,72 zł – 
roczny koszt stanowiska - brutto wraz z ZUS i podatkiem) 

 
Łączne wydatki z umów zleceń w 2010 roku – 39000 zł brutto – Kwota wydatkowana na: księgowość, administracja 
systemem subkont, przygotowanie zestawień i raportów, administracja procedur GIIF, usługi HR, rehabilitację 
 
Nie wypłacono żadnych dodatkowych premii i nagród. 
 
Członkowie zarządu i innych organów fundacji nie otrzymali żadnego wynagrodzenia, premii, nagrody i innego 
świadczenia.  

 

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

W okresie objętym sprawozdaniem nie udzielono pożyczek.  

 

9.   DANE O KWOTACH ULOKOWANYCH NA R-K BANKOWYCH ZE WSKAZANIEM BANKU 
Salda na 31.12.2010 
PNB PARIBAS FORTIS BANK S.A. : 
Konto główne:                       21 239,77 zł 
Konto pomocnicze:                5 147,79 zł  
Konto lokat:                        120 000,00 zł 
 
WBK S.A. : 
Konto maklerskie:                         0,11 zł 

 

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

 

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



Fundacja w 2010 posiadała akcje następujących spółek (wartości akcji podane na dzień ich zakupu): 
- KOLASTYNA S.A./MIRACULUM S.A. – 48 355 akcji o łącznej wartości 49 805.65 zł 

 

12.  DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE I 

SAMORZĄDOWE ORAZ ICH WYNIKI FINANSOWE 
W okresie 01.01.2010  - 31.12.2010 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): 630 316,10 zł 

B. Koszt realizacji zadania w obszarze kosztów kwalifikowalnych: 587 365,51 zł  

C. Kwota przekazana przez PFRON:   525 186,11 zł   

D. Kwota środków PFRON faktycznie wykorzystana na realizację zadania  525 186,11 zł 

  

  Koszty bieżące (w zł) 

Razem 

 

  dzieci i młodzież 
niepełnosprawna 

dorosłe osoby 
niepełnosprawne 

 

  0,00 zł 525 186,11 zł 525 186,11 zł  

      
   

  Koszty inwestycyjne (w zł) 

Razem 

 

  dzieci i młodzież 
niepełnosprawna 

dorosłe osoby 
niepełnosprawne 

 

  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł  

          



E. Udział innych niż PFRON źródeł finansowania zadania (należy wypełnić odrębnie dla 
każdego ze źródeł): 

Nazwa źródła: Darowizny od osób fizycznych. - Poniższe pozycje zostały sfinansowane 
z darowizn od osób fizycznych.  

Kwota wydatkowana w obszarze kosztów całkowitych:  49 783,40 zł 
                                       
W tym kwota wydatkowana w obszarze kosztów kwalifikowalnych: 49 783,40 zł 

Wkład własny niefinansowy rzeczowy w postaci pracy wolontariuszy o wartości  12 396,00 zł . 
Aktualną wycenę (jako wkładu rzeczowego), stanowią umowy wolontariacie i karty pracy 
wolontariuszy.                                                                             

 

Wynik finansowy ZADANIE nr 2 

Informacje ogólne 

A. Koszt realizacji zadania w obszarze kosztów całkowitych (koszty kwalifikowalne oraz 
koszty nie kwalifikujące się):  41 916,78 zł  

B. Koszt realizacji zadania w obszarze kosztów kwalifikowalnych:  41 916,78 zł  

. Kwota przekazana przez PFRON: 37 686,78 zł  

D. Kwota środków PFRON faktycznie wykorzystana na realizację zadania :  37 686,78 zł 

  

  Koszty bieżące (w zł) 

(kwota liczona od początku projektu narastająco)  Razem 

 

  dzieci i młodzież 
niepełnosprawna 

dorosłe osoby 
niepełnosprawne 

 

  0,00 zł 37 686,78 zł 37 686,78 zł  

      
   

  Koszty inwestycyjne (w zł) 

(kwota liczona od początku projektu narastająco)  Razem 

 

  dzieci i młodzież 
niepełnosprawna 

dorosłe osoby 
niepełnosprawne 

 

  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł  

          

E. Udział innych niż PFRON źródeł finansowania zadania (należy wypełnić odrębnie dla 
każdego ze źródeł): 

Nazwa źródła: Darowizny od osób fizycznych. - Poniższe pozycje zostały sfinansowane 
z darowizn od osób fizycznych.  

Kwota wydatkowana w obszarze kosztów całkowitych: 2 112,00 zł                                                                            
W tym kwota wydatkowana w obszarze kosztów kwalifikowalnych: 2 112,00 zł  

Wkład własny niefinansowy rzeczowy w postaci pracy wolontariuszy o wartości: 2 118,00 zł . 
Aktualną wycenę (jako wkładu rzeczowego), stanowią umowy wolontariacie i karty pracy 
wolontariuszy. 

 

 

 



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

NIE DOTYCZY/NIEBYŁO 

 

14. DANE O NABYTYCH NIERUCHOMOŚCIACH ORAZ POZOSTAŁYCH ŚRODKACH TRWAŁYCH 
NIE DOTYCZY/NIE NABYŁA 

 

15.  DANE O ŹRÓDŁACH ZWIĘKSZENIA I SPOSOBIE WYKORZYSTANIA FUNDUSZU 
STATUTOWEGO 

W 2010 roku nie nastąpiła zmiana wielkości funduszu statutowego. 

 

16.  DANE DOTYCZĄCE UDZIELONYCH GWARANCJI, PORĘCZEŃ I INNYCH ZOBOWIĄZAŃ 
ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ STATUTOWĄ 

W 2010 roku nie udzielono żadnych gwarancji i poręczeń. 

 

17.  INFORMACJE O TENDENCJACH ZMIAN W PRZYCHODACH I KOSZTACH ORAZ 
SKŁADNIKACH MAJĄTKU I ŹRÓDŁACH ICH FINANSOWANIA 

Fundacja będzie kontynuowała prowadzoną działalność na dotychczasowych zasadach. 

 

18.  ROZLICZENIE GŁÓWNYCH POZYCJI RÓŻNIĄCYCH PODSTAWĘ OPODATKOWANIA 
PODATKIEM DOCHODOWYM OD WYNIKU FINANSOWEGO BRUTTO 

Dochód Fundacji w całości korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie Art. 17 u.1 p.4 Ustawy o 

podatku dochodowym od osób prawnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 (ON) od początku stycznia 2007. Rok 2010 był czwartym, intensywnym 

rokiem działalności FUNDACJI. W 2010 roku: 
 
 Fundacja pozyskała wielu przyjaciół fundacji, sympatyków, fundatorów, którzy na bieżąco wspierają naszą działalność. 

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

 Posiadając status OPP Fundacja brała aktywny udział w akcji "ZBIERAMY 1% na rzecz ON" 

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

 Fundacja w ramach działalności  zorganizowała szkolenia: 

- Podstawy Technik Masażu (2 edycje) – dla osób niepełnosprawnych 

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

- WEŹ SPRAWY WE WŁASNE RĘCE – 3 edycje – jak sobie radzić w życiu jako ON 

 Fundacja zorganizowała kilkugodzinną prezentacje sprzętu REZONANS STOCHASTYCZNY - leczenie skutków SM dla osób ze 
Stwardnieniem Rozsianym. Na prezentacji było 23 osoby niepełnosprawne. 

 Fundacja zorganizowała 2 szkolenia z zakresu „ASYSTENT ON” dla osób niepełnosprawnych i sprawnych. 

 Fundacja pozyskała beneficjentów - łącznie 380 osób  niepełnosprawnych . 

 Fundacja na bieżąco informowała o możliwości skorzystania z darmowego programu rehabilitacji  i sposobach 
rehabilitacji – poinformowaliśmy około 621 osób niepełnosprawnych. 

 Fundacja rozwiązywała faktycznie zgłaszane problemy i zapytania osób niepełnosprawnych  

 Prowadziła poradnictwo psychologiczne dla potrzebujących ON 

 Prowadziła zajęcia logopedyczne dla potrzebujących ON 

 Fundacja na bieżąco udzielała porad/informacji osobom niepełnosprawnym. W roku 2010 udzielono około: 
250 porad w bezpośrednim kontakcie , 233 w kontakcie mailowym, 1102 porad telefonicznych. Fundacja 
udzielała i upowszechniała  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 niepeł nosprawnych, 

- 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 promujące działalność Fundacji. Bezpośredni kolportaż 
trafił łącznie do 391 miejsc (instytucji/organizacji działających w środowisku ON). 

 Fundacja przeprowadziła mailing ulotek promujących działalność Fundacji do 545 osób niepełnosprawnych. 

 Fundacja prowadziła opisy Indywidualnych Planów Działań oraz karty/schematy Indywidualnych Planów Działań dla 
każdego beneficjenta Fundacji osobno. 

 Fundacja utrzymywała i rozszerzała współprace z Kancelarią Radców Prawnych Jakubisiak i Pałtynowicz, dzięki której ON 
mogły korzystać z darmowych konsultacji i porad prawnych – zorganizowano 13 spotkań ON z prawnikami,  

 Fundacja w ramach swojej działalności i prowadzenia gabinetu rehabilitacji wykonała w 2010 roku łącznie 18 432 godzin 
rehabilitacji. W tym: 

- 296 godzin - konsultacji fizjoterapeutycznych 



- 7385 godzin - zajęć indywidualnych, kinezyterapii – w zależności od potrzeb pacjenta – metodami: terapia 
manualna, NDT Bobath, PNF, McKenzie, Active  

- 650 godzin – zajęć fizykoterapii - zestaw zabiegów - w zależności od potrzeb  pacjenta: elektrostymulacja 
mięśni, galwanizacja, jonoforeza, interferencja, TENS  

- 888 godzin - zajęć pod nadzorem terapeuty  

- 2227 godzin - treningu neurofeedback 

- 543 godzin - masażu: masaż relaksacyjny, sportowy, odchudzający, izometryczny, kontralateralny  

- 6443 godzin - innych/dodatkowych zajęć  

 Fundacja utrzymywała i rozwijała współpracę z partnerem – organizacją PROMEDICA24  

- Partner współuczestniczył w promocji działalności Fundacji  

- Partner przeprowadził 14 dniowe szkolenie dla rehabilitantów celem podniesi enia ich kwalifikacji.  

- Partner świadczył Fundacji usługi doradcze z zakresu prawa, human resources i public relations związane z 
jej działalnością  

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

 Fundacja prowadziła ankiety jakości swojej pracy i ewaluacji ON (beneficjentów fundacji). Wyniki 
prowadzonych ewaluacji przedstawiamy w Załączniku E.  

 Fundacja zorganizowała spotkanie wigilijne dla osób niepełnosprawnych.  

 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 naszej działalności: 

- 01.06.2010 - artykuł o fundacji w magazynie KIF (Kultura i Fitness)  

- 10.01.2010 - artykuł o fundacji w GAZECIE WYBORCZEJ + wydanie elektroniczne na gazeta.pl  

- 06.01.2010 - artykuł o fundacji w grudniowym -jubileuszowym wydaniu INTEGRACJI  

- 20.04.2010 - artykuł o fundacji na portalu www.niepelnosprawni.pl  

- …… 
 

Fundacja reklamowała swoją działalność na 24 stronach internetowych: 

- www.pozytywnyimpuls.pl 

- www.tetraplegik.com 

- www.far.org 

- www.promedica24.pl 

- ….. 
 

 W 2010 roku współpracowaliśmy z wieloma Fundacjami, organizacjami i instytucjami skupionymi wokół osób 
niepełnosprawnych – łącznie 129 organizacji. Wszystkie poniższe instytucje, bardzo czynnie medialnie, 
informacyjnie i merytorycznie wspierają naszą działalność i szerzą wiedze na temat osób niepełnosprawnych. 
W 2010 w stosunku do 2009 roku nawiązaliśmy współpracę z kolejnymi 49 nowymi podmiotami.- m.in.: 

- ACTIV REH 

- SiePomaga.pl 

- www.facebook.com 

- Stowarzyszenie ZS1 

- Fundacja Anny Dymnej „Mimo wszystko” 

- ….. 
 

PEŁNY SPIS – załącznik D 

DOKUMENTACJA FOTO – załącznik A, B 

 

W wyniku działalności, Fundacja osiągnęła następujące rezultaty: 

- podniesienie standardu życia on, 

- upowszechnienie informacji służących wyrównywaniu szans ON w społeczeństwie, 

- poprawa jakości życia ON 

- poprawa funkcjonalności i samodzielności życiowej ON, większe usamodzielnienie się osób uczestniczących w 
programie rehabilitacji 

- zmniejszenie liczby ON które wymagają długotrwałej rehabilitacji, 

- zmniejszenie liczby ON które wymagają wsparcia merytorycznego,  

- poprawa kondycji fizycznej i psychicznej ON, 

- większe możliwości podjęcia pracy przez ON, 

- zapobieganie pogorszeniu się stanu zdrowia osób objętych programem indywidualnej rehabilitacji, 

- przywrócenie maksymalnej - do osiągnięcia - sprawności fizycznej i psychicznej 

http://www.niepelnosprawni.pl/
http://www.pozytywnyimpuls.pl/
http://www.tetraplegik.com/
http://www.far.org/
http://www.promedica24.pl/
http://www.facebook.com/


- przywrócenie zdolności do podjęcia pracy oraz czynnego udziału w życiu społecznym 

- przywrócenie wiary we własne możliwości, 

- wzrost vitalności i aktywności życiowej ON, 

- zwiększenie świadomość osób niepełnosprawnych o dostępnych formach rehabilitacji i obowiązku rehabilitacji, 

- beneficjenci/osoby rehabilitowane informują o naszej działalności i „przyciągają” następne osoby niepełnosprawne co 
świadczy o jakości, 
 

Fundacja przeprowadziła ankiety wśród grupy 360 osób niepełnosprawnych - beneficjentów naszej fundacji. Nasza 
działalność została oceniona celująco. Ankiety zostały przeanalizowane i zwykresowane w załączniku C. 
  

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

 

2. ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU FUNDACJI 
W 2010 roku podjęto 4 uchwały – treści poniżej 

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 ASV 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, 28.05.2010 

Uchwała nr 2/2010 

Walnego Zebrania FUNDACJI AVALON – BEZPOŚREDNIA POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM w przedmiocie sprawozdania 

finansowego i merytorycznego z działalności Fundacji za rok 2009 (okres: 01.01.2009 - 31.12.2009) 

 

W dniu 28 maja 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 ASV 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. 

 

Głos zabrał Sebastian Luty – pełnomocnik zarządu, przedstawiając zebranym 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. 

Treść Uchwały 

Z dniem 28.05.2010 jednogłośnie odrzucamy przedstawione sprawozdanie finansowe za rok 2009 (01.01.2009 - 31.12.2009). Zgodnie z 

umową - sprawozdanie powinno być poprawione przez prowadzące księgi biuro, w terminie 14 dni zgodnie z poniższym wykazem błędów.  

WYKAZ BŁĘDÓW: 

1. Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego 

 – brak, nie przygotowano dokumentu - obowiązkowa pieczątka i podpis (dokumentu nie sporządzono przy pierwszych, drugich jak i 

trzecich dokumentach) 

2. CIT-8 

-   Rubryka L, poz 104 – brak pieczątek 

        3. CIT-D 

- Rubryka A, poz 9 – powinno być korekta zeznania 

                 - Rubryka E, poz 123 – brak pieczątek 

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 ASV 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. 

 

Warszawa, 29.06.2010 

Uchwała nr 4/2010 
Walnego Zebrania FUNDACJI AVALON – BEZPOŚREDNIA POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM w przedmiocie zatwierdzenia 

Instrukcji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu obowiązującej od 01.04.2010  

 

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

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 ASV 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 zakres instrukcji i podstawy prawne funkcjonującej 

instrukcji. Instrukcji, która określa sposób wykonywania środków bezpieczeństwa finansowego, rejestracji transakcji, sposobu analizy 

i oceny ryzyka, przekazywania informacji o transakcjach do GIIF oraz przechowywania informacji, wstrzymania transakcji, bloka dy 

rachunku i zamrożeniu wartości majątkowych w celu zminimalizowania możliwości  wykorzystania Fundacji dla celów prania 

pieniędzy lub finansowania terroryzmu, a także wypełnienia przez Fundację obowiązków stawianych w tym zakresie przez 



obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawę z dnia 16 listopada 2002 r. o przeciwdzi ałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu, zwaną dalej „Ustawą”.  

Sebastian Luty zapewnił, że działania fundacji są zgodne z przedmiotową instrukcją, rekomendując jednocześnie przyjęcie uchwały 

zatwierdzającej przedstawioną instrukcję. 

Treść Uchwały 

Z dniem 29.06.2010 jednogłośnie przyjmujemy i zatwierdzamy przedstawiony powyżej zakres instrukcji i powołujemy Sebastiana Luty do 

funkcji Kontrolera, Koordynatora – jako osobę odpowiedzialną za przestrzeganie zapisów instrukcji i przepisów Ustawy z dnia 16 listopada 

2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.  

 

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 2010 roku zatrudniała osoby na 3 stanowiskach. 

 Kierownik projektu/Koordynator administracyjny - umowa o pracę 

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

 Kierownik projektu/Psycholog/Logopeda - umowa o pracę 
 
W trakcie roku następowały zmiany osób na powyższych stanowiskach. Zatrudnione były: Aleksandra Duszyńska, 
Joanna Chmielewska, Dorota Kulesza, Emilia Piotrowska, Olga Bocheńska 
 
Umowy zleceń w 2010 roku: księgowość, administracja systemem subkont, przygotowanie zestawień i raportów, 
administracja procedur GIIF, usługi HR, rehabilitacja. Dotyczyły osób: Krystyna Wielogórska, Sebastian Luty, Dorota 
Dębniak, Ela Dymkowska 
 
 

 

5. INFORMACJE O ROZLICZENIU FUNDACJI Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ 

PODATKOWYCH 
NA FUNDACJI NIE CIĄŻĄ ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE, wszystkie podatki należne w 2010 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. 

 

 

 

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, 20.06.2011 

 

Uchwała nr 2/2011 
Walnego Zebrania FUNDACJI AVALON – BEZPOŚREDNIA POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM w 

przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności 

Fundacji za rok 2010 (okres: 01.01.2010 - 31.12.2010) 

 

W dniu 20 czerwca 2011 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 ASV 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 2010 rok.  

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

fundacji i strategii na 2011 rok, jednocześnie rekomendując przyjęcie sprawozdania merytorycznego i 

finansowego za rok poprzedni.  

 

Treść Uchwały 
Z dniem 20.06.2011 jednogłośnie przyjmujemy i zatwierdzamy przedstawione sprawozdanie merytoryczne 

i finansowe za rok 2010 (01.01.2010 - 31.12.2010). Przeznaczamy wynik finansowy na realizacje celów 

statutowych w 2011 roku. 

 

 



Rachunek wyników 
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku 

    

Pozycja Wyszczególnienie 

 Kwota za 
poprzedni rok 

obrotowy  

 Kwota za bieżący 
rok obrotowy  

    

1 2 3 4 

A. Przychody z działalności statutowej 2 090 991,76  2 083 012,78  

I. Wynik finansowy za lata poprzednie 0,00  0,00  

II. Inne przychody określone statutem 2 090 991,76  2 083 012,78  

1 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej 
pożytku publicznego 1 410 627,31  1 544 792,88  

2 Przychody z działalności statutowej odpłatnej 
pożytku publicznego 0,00  13 100,00  

3 Wynik finansowy za lata poprzednie 680 364,45  525 119,90  

B. Koszty realizacji zadań statutowych 978 123,68  1 664 774,57  

1 Koszty realizacji zadań statutowych działalności 
nieodpłatnej pożytku publicznego 978 123,68  1 345 175,61  

2 Koszty realizacji zadań statutowych działalności 
odpłatnej pożytku publicznego 0,00  13 100,00  

3 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0,00  0,00  

C. Wynik finansowy na działalności statutowej 
(wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) 1 112 868,08  418 238,21  

D. Koszty administracyjne 6 000,00  61 163,06  

1 Zużycie materiałów i energii   16 636,40  

2 Usługi obce 6 000,00  2 021,43  

3 Podatki i opłaty 0,00  367,00  

4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne 
świadczenia 0,00  30 364,87  

5 Amortyzacja 0,00  0,00  

6 Pozostałe 0,00  11 773,36  

E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i 
G) 0,00  0,00  

F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i 
H) 580 901,96  0,00  

G. Przychody finansowe 12 134,62  14 795,27  

H. Koszty finansowe 12 980,84  0,00  

I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności 
(wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) 525 119,90  371 870,42  

J. Zyski i straty nadzwyczajne 0,00  0,00  

I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia 0,00  0,00  

II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna 0,00  0,00  

K. Wynik finansowy ogółem (I+J) 525 119,90  371 870,42  

I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego 
(wielkość ujemna) 0,00  0,00  

II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego 
(wielkość dodatnia) 

525 119,90  

371 870,41  
Data sporządzenia: 31.03.2011 



 



Załącznik A, B: 

NA BIEŻĄCO UDZIELALIŚMY SIĘ NA FORACH POŚWIĘCONYM 

TEMATYCE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



PISALI i MÓWILI O NAS 

TVN – Dzień Dobry TVN 

 

 

GAZETA WYBORCZA – Stołeczna 

 

 

 



KULTURA i FITNESS 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Załącznik C – Ewaluacja wykresy 

I. SYTUACJA FIZYCZNA 
Jak w wyniku prowadzenia projektów Fundacji AVALON zmieniła się sytuacja fizyczna jej beneficjentów 

(ON). 

 
 

Czy, w stosunku do stanu z przed rozpoczęcia uczestnictwa w projektach Fundacji  

..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 projektów Fundacji AVALON zmieniła się sytuacja psychiczna jej 

beneficjentów (ON). 

 

 

Czy, w stosunku do stanu z przed rozpoczęcia uczestnictwa w projektach Fundacji AVALON.. 

..uległ poprawie nastrój? 

 

 

..uległa poprawie samoocena? 

 

 



..uległa poprawie wiara we własne możliwości? 

 

 

..uległa poprawie motywacja? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. SYTUACJA SPOŁECZNA 

Jak w wyniku prowadzenia projektów Fundacji AVALON zmieniła się sytuacja społeczna jej 

beneficjentów (ON). 

 

Czy, w stosunku do stanu z przed rozpoczęcia uczestnictwa w projektach Fundacji AVALON.. 

..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 projektów Fundacji AVALON zmieniła się sytuacja materialna beneficjentów. 

 

 

Powyższe wykresy sporządzono na podstawie danych 360 (215 w 2009 roku i 145 w 2010) beneficjentów uczestniczących w 

programach Fundacji AVALON, 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: 
W 2010 roku nawiązaliśmy współpracę z: 
 
1. ACTIV REH 
2. SiePomaga.pl 
3. www.facebook.pl 
4. www.nk.pl – Nasza Klasa 
5. Stowarzyszenie ZS1 
6. Fundacja Anny Dymnej „Mimo wszystko” 
7. Fundacja na rzecz dzieci z autyzmem KROK po KROKU 
8. CWI – Centrum Wczesnej Interwencji – dla ON z autyzmem 
9. www.infolinkownikon.doprzodu.com 
10. Forum Darczyńców w Polsce 
11. Fundacja Instytut Innowacji 
12. Centrum Nauki Kopernik 
13. Fundacja Sprawni 
14. www.aukcjebezbarier.pl 
15. LOTECH – lotnicza Firma Innowacyjna 
16. VITAFON – Rozwiązania dla ON 
17. Fundacja www.aktywni.info 
18. Fundacja Sprawni 
19. Sieć reklamowa Ad-Vice 
20. Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo  
21. Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie 
22. Festiwal Zaczarowanej Piosenki 
23. Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych 
24. Biuro Karier Warszawskiej Akademii Medycznej 
25. Biuro Karier AWF 
26. http://www.ctopolska.com.pl/ 
27. www.mentamove.pl 
28. www.gumtree.pl 
29. www.ams.com.pl 
30. WTZ ul. Karolkowa 71 
31. WTZ ul. Deotymy 41 
32. DPS Wójtowska 
33. CKiR Konstancin 
34. www.napromieniowani.pl 
35. Zeptor Sp. z o.o. ul. Rubież z 46 61-612 Poznań (rezonans stochastyczny) 
36. OPS Żoliborz 
37. Centrum Rodziny i Praw Dziecka ZG TPD 
38. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
39. Fundacja Schumana  www.schuman.org  
40. www.warsza.pl 
41. www.olx.pl  
42. www.gablota.pl  
43. www.pajeczyna.pl 
44. www.warszawacity.pl 
45. Oddział Niepełnosprawnych Ruchowo KSN AW 
46. Stowarzyszenie Aktywne życie 
47. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół „Trwać w nadziei”  
48. Stowarzyszenia Rodzin z Ataksją Rdzeniowo-Móżdżkową “Ataksja”  www.ataksja.home.pl  
49. TPSW – Towarzystwo Przyjaciół Szalonego Wózkowicza www.tpsw.pl  

 
 

http://www.facebook.pl/
http://www.nk.pl/
http://www.infolinkownikon.doprzodu.com/
http://www.aukcjebezbarier.pl/
http://www.aktywni.info/
http://www.ctopolska.com.pl/
http://www.mentamove.pl/
http://www.gumtree.pl/
http://www.ams.com.pl/
http://www.napromieniowani.pl/
http://www.schuman.org/
http://www.warsza.pl/
http://www.olx.pl/
http://www.gablota.pl/
http://www.pajeczyna.pl/
http://www.warszawacity.pl/
http://www.ataksja.home.pl/
http://www.tpsw.pl/


Organizacje: 
W dalszym ciągu utrzymywaliśmy współpracę z organizacjami z którymi współpracowaliśmy w 2009 roku (43 
organizacji): 
 
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 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy ul. Powstańców 

Wielkopolskich 17; 

Warszawa 

Szpital Czerniakowski ul. Solec 1; Warszawa 

 

Fundacje: 
W dalszym ciągu utrzymywaliśmy współpracę z fundacjami z którymi współpracowaliśmy w 2009 roku (20 
Fundacji): 
 



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 

 
Inne: 
W dalszym ciągu utrzymywaliśmy współpracę z organizacjami z którymi współpracowaliśmy w 2009 roku (17 
organizacji): 
 
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 naszym projekcie: 
W dalszym ciągu utrzymywaliśmy współpracę ze stronami internetowymi z którymi współpracowaliśmy w 2009 
roku (24 www): 
 
www.wolontariat.org  

www.grono.net  

www.ofon.net  

www.ipon.pl  

www.niepelnosprawni.pl  

http://www.wolontariat.org/
http://www.grono.net/
http://www.ofon.net/
http://www.ipon.pl/
http://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 

 

 

 

http://www.far.org.pl/forum
http://www.mimowszystko.org/
http://www.gazeta.pl/
http://www.pozytywnyimpuls.pl/
http://www.wady-dloni.org.pl/
http://www.tetraplegik.pl/
http://www.forum.rehabilitanci.info/
http://www.promedica24.pl/
http://www.goldenline.pl/
http://www.maclisc.phorum.pl/
http://www.rehabilitanci.eu/
http://www.annablack.blox.pl/
http://www.ptsr.org.pl/
http://www.rehabilitanci.pl/
http://kasiarocka.w.interia.pl/linki.htm
http://www.bon.uw.edu.pl/

