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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 z działalności 

Fundacji i sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2013 roku, na które składa się: 

 

• Sprawozdanie merytoryczne 

• Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r. 

• Rachunek wyników za okres 01.01.2013  – 31.12.2013 

• Informacja dodatkowa 

• Badanie biegłego rewidenta wraz z opinią 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

Podpisy i pieczątki zostały zeskanowane i wklejone w tekst celem prezentacji sprawozdania w Internecie. 



 

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności

organizacji pożytku publicznego

za rok 2013

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;

• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;

• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;

• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (--–).

 

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Ulica MICHAŁA KAJKI Nr domu 80/82 Nr lokalu 1

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 04-620 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 22-266-82-36

Nr faksu 22-266-82-94 E-mail 

kontakt@fundacjaavalon.pl

Strona www www.fundacjaavalon.pl

2. Adres siedziby i dane 

kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2009-08-24

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14081589000000 6. Numer KRS 0000270809

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 

pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Wojciech Kazała Prezes Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 

pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 

nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Arkadiusz Lipiński Członek Rady Fundacji TAK

Krzysztof Urbański Członek Rady Fundacji TAK

AVALON - BEZPOŚREDNIA POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

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 i ich rodzin,

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,

5. likwidacja dysproporcji i barier społecznych powstałych pomiędzy 

osobami niepełnosprawnymi i poważnie, przewlekle chorymi i ich 

rodzinami a resztą społeczeństwa,

6. upowszechnienie i rozwój sportu, kultury fizycznej, rekreacji i kultury 

sportowej osób niepełnosprawnych i poważnie, przewlekle chorych oraz 

ich rodzin we wszelkich jego formach i rodzajach,

7. udzielanie pomocy i wsparcia w zakresie pomocy społecznej osobom 

prywatnym i ich rodzinom i instytucjom; pozostającym w trudnej sytuacji 

życiowej lub finansowej a w szczególności; posiadającym wymagalne 

zobowiązania finansowe, zadłużonym, którym grozi nadmierne zadłużenie 

finansowe lub znajdujących się w pętli zadłużenia celem:

- zapobiegania ubóstwu,

- zmniejszenia zadłużenia i ograniczenia kosztów związanych ze spłatą 

zadłużenia,

- wyrównywania szans w społeczeństwie,

- zapobiegania wykluczeniu społecznemu,

- likwidacji powstałych dysproporcji i barier społecznych,

- zwiększanie świadomości społeczeństwa w temacie zadłużenia i pętli 

zadłużenia.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 

podstawie statutu organizacji)                       
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Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

W zakresie działalności nieodpłatnej:

1. Gromadzenie i właściwe wykorzystanie środków finansowych i 

rzeczowych pochodzących z darów osób fizycznych i prawnych,

2. udzielanie pomocy rzeczowej oraz finansowej w procesie leczenia i 

rehabilitacji osób po urazie kręgosłupa, osób niepełnosprawnych i 

poważnie, przewlekle chorych

3. prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć fizjoterapeutycznych,

4. organizowanie wyjazdów na leczenie w kraju i zagranicą,

5. organizowanie opieki całodobowej,

6. wsparcie finansowe codziennego funkcjonowania osób po urazie 

kręgosłupa i ich rodzin, osób niepełnosprawnych i poważnie, przewlekle 

chorych i ich rodzin,

7. udzielanie pomocy w finansowaniu zakupu ruchomości i nieruchomości 

ułatwiających funkcjonowanie osób po urazie kręgosłupa, osób 

niepełnosprawnych i poważnie, przewlekle chorych,

8. udzielanie pomocy w finansowaniu zakupu przedmiotów 

ortopedycznych oraz urządzeń ułatwiających funkcjonowanie osób po 

urazie kręgosłupa, osób niepełnosprawnych i poważnie, przewlekle 

chorych.

9. udzielanie pomocy w finansowaniu wyjazdów rehabilitacyjnych, 

sanatoryjnych, wypoczynkowych osób po urazie kręgosłupa, osób 

niepełnosprawnych i poważnie, przewlekle chorych – wraz z opiekunami,

10. spełnianie marzeń osób niepełnosprawnych i poważnie, przewlekle 

chorych,

11. organizowanie i udzielanie pomocy w finansowaniu uprawiania 

sportu, zakupu sprzętu sportowego, wyjazdów sportowych i treningowych 

w kraju i zagranicą osób niepełnosprawnych i poważnie, przewlekle 

chorych – wraz z ich rodzinami i opiekunami,

12. organizowanie programów wsparcia i udzielanie pomocy finansowej i 

niefinansowej osobom zadłużonym, posiadającym wymagalne 

zobowiązania finansowe i ich rodzin oraz instytucjom,

13. udzielanie pomocy merytorycznej w zakresie praw, obowiązków, 

procedur i sposobów pozbycia się nadmiernego zadłużenia finansowego 

osobom zadłużonym, posiadającym wymagalne zobowiązania finansowe i 

ich rodzin oraz instytucjom,

14. organizowanie programów informacyjnych z zakresu nadmiernego 

zadłużenie finansowego i pętli zadłużenia,

15. wsparcie osób zadłużonych, posiadających wymagalne zobowiązania 

finansowe i ich rodzin oraz instytucji w kontakcie z wierzycielami,

16. udzielanie pomocy finansowej w spłacie zadłużenia.

W zakresie działalności odpłatnej:

1. Prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć fizjoterapeutycznych.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 

działań podjętych 

przez organizację

FUNDACJA działa na rzecz osób niepełnosprawnych (ON) i osób poważnie, przewlekle lub nieuleczalnie 

chorych od początku stycznia 2007. Rok 2013 był siódmym, intensywnym rokiem działalności i rozwoju 

FUNDACJI. 

W 2013 roku:

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

naszą działalność.

• Fundacja na bieżąco informowała o możliwości skorzystania z programów Fundacji – 

poinformowaliśmy około 955 osób niepełnosprawnych.

• Fundacja miała 2688 zarejestrowanych beneficjentów/podopiecznych w tym:

- 1582 - osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym

- 291 - osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym

- 25 - osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim

- 478 - osoby niesamodzielne, przewlekle lub nieuleczalnie chore

- 312 – dzieci z wydanym orzeczeniem bez określonego stopnia niepełnosprawności (orzeczenie do 16 
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roku życia)
w tym:

- 1189 – kobiet, dziewczynek

- 1499 – mężczyzn, chłopców
w tym:

- 398 - dzieci w wieku do 16 lat

- 2290 - osób dorosłych i powyżej wieku emerytalnego
• Z poniższych programów Fundacji w 2013 skorzystało 2074 osób w tym:

- 1667- osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim
- 407 - osób przewlekle lub nieuleczalnie chorych

w tym:

- 899 - kobiet, dziewczynek

- 1175 - mężczyzn, chłopców
w tym:

- 383 - dzieci w wieku do 16 lat

- 1615 - osób dorosłych
- 76 - osób powyżej wieku emerytalnego
• Fundacja prowadziła 6 projektów rehabilitacji i porad dla beneficjentów/podopiecznych

- Projekt GABINET BEZPŁATNYCH PORAD - dla ON, chorych i ich bliskich bezpłatny - finansowany ze 
środków Fundacji
- Projekt AKTYWNI DZIĘKI SOBIE - Projekt rehabilitacji fizycznej - dla ON częściowo płatny - 
współfinansowany ze środków Fundacji
- Projekt WEŹ SPRAWY WE WŁASNE RĘCE – jak sobie radzić w życiu jako ON lub chora - finansowany ze 
środków Fundacji
- Projekt ROTOR - TRENING NEUROFEEDBACK - Projekt rehabilitacji neurologicznej - dla ON bezpłatny - 
finansowany ze środków Fundacji
- Projekt BEZPŁATNYCH KONSULTACJI FIZJOTERAPEUTYCZNYCH - dla ON, chorych i ich bliskich 
bezpłatny - finansowany ze środków Fundacji
- Projekt DODATKOWA REHABILITACJA KOMERCYJNA - Projekt rehabilitacji fizycznej - dla ON i ich 

bliskich płatny
• Fundacja w ramach swojej działalności i powyższych programów wykonała w 2013 roku łącznie 32 

101 godzin rehabilitacji i wsparcia. W tym:

- 61 godzin - konsultacji fizjoterapeutycznych

- 24 864 godziny - konsultacji ze specjalistą (konsultacji psychoterapeutycznych, logopedycznych, 
neurologopedycznych, prawniczych, specjalistycznych, psychologicznych, podatkowych, HR, PR, 

finansowo-bankowych, ubezpieczeniowych)

- 6 701 godzin - zajęć indywidualnych, kinezyterapii – w zależności od potrzeb beneficjenta – 
metodami: terapia manualna, NDT Bobath, PNF, McKenzie, Active, zajęć fizykoterapii - zestaw 
zabiegów - w zależności od potrzeb beneficjenta: elektrostymulacja mięśni, galwanizacja, jonoforeza, 
interferencja, TENS

- 18 godzin - zajęć grupowych pod nadzorem terapeuty
- 12 godzin - treningu neurofeedback

- 122 godziny - masażu: masaż relaksacyjny, sportowy, odchudzający, izometryczny, kontralateralny
- 235 godzin – rehabilitacji na basenie

- 88 godzin - innych/dodatkowych zajęć (m.in. wykłady, szkolenia, zajęcia integracji społecznej)
• Fundacja na bieżąco udzielała porad/informacji i upowszechniała informacje służące wyrównywaniu 
szans osób niepełnosprawnych, chorych, potrzebujących w społeczeństwie. Udzielono około: 200 porad 

w bezpośrednim kontakcie, 850 w kontakcie mailowym, 1845 porad telefonicznych - 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
- innych: m.in. urologii, sporcie, możliwości adaptacji aut, doboru sprzętu ortopedycznego (wózki, 
aparaty, ortezy)
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• Fundacja prowadziła program SUBKONT dla osób niepełnosprawnych i poważnie/przewlekle chorych. 
W ramach programu dofinansowano 2677 wniosków o wsparcie dla 1028 osób w zakresie:

- kosztów medycznych (leki, usługi lekarskie, rehabilitacja, sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny, 
turnusy rehabilitacyjne)

- kosztów transportu (dojazd do pracy, szkoły, na rehabilitację, zakup pojazdu, dostosowanie pojazdu, 
utrzymanie pojazdu)

- kosztów codziennego funkcjonowania (edukacja, szkolenia, dostosowanie mieszkania dla ON, sprzęt 
ułatwiający naukę i pracę, opłaty eksploatacyjne, internet, telefon, odzież, art. spożywcze i dietetyczne, 
wypoczynek i rekreacja)

- kosztów zabiegów (zabiegi i operacje medyczne)

• Fundacja prowadziła PROGRAM „NAPISZ ARTYKUŁ”. Cele programu to aktywizacja podopiecznych i 
szerzenie wiedzy w sektorze NGO. W ramach programu zaproszono do współpracy przy tworzeniu 
naszej strony internetowej i publikacji swoich artykułów dziennikarzy, osoby niepełnosprawne i chore, 
studentów, redakcje, organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych, firmy wspierające osoby 
niepełnosprawne. 
• Posiadając status OPP Fundacja prowadziła akcje "ZBIERAMY 1% na rzecz ON i chorych". W ramach 

akcji Fundacja udostępniała dedykowane programy PIT online oraz aktualne druki PIT
• Fundacja utrzymywała/rozszerzała współprace z Kancelarią Radców Prawnych Jakubisiak i 
Pałtynowicz i Kancelarią Prawno Podatkową BWWS – dzięki czemu beneficjenci projektów/podopieczni 
mogli korzystać z konsultacji prawniczych bezpłatnie 
• Fundacja w sposób ciągły rozbudowywała system CRM (ang. Customer Relationship Management) 
zarządzania projektami i beneficjentami (moduły m.in: synchronizacja z systemem subkont, bankowym 
i księgowym, zarządzanie wnioskami, zarządzanie wpłatami i darowiznami, informacje o statusach 
wniosków, statystyki, grafik, integracja systemu CRM z systemem bankowym, udoskonalanie 

możliwości komunikacji z beneficjentami przy wykorzystaniu drogi elektronicznej wysyłki dokumentów, 
ewaluacja postępów beneficjentów uczestniczących w rehabilitacji). Co znacznie ułatwia bieżące 
zarządzanie, kontakt z podopiecznymi i partnerami, mierzenie ewaluacji i sprawozdawczość. 
• W celu usprawnienia i przyspieszenia działań związanych z formalnościami i kontaktem z 
beneficjentami,  Fundacja wprowadziła certyfikowany elektroniczny podpis, dzięki któremu dokumenty 
w wiarygodny sposób mogą być przesyłane drogą mailową.
• Fundacja uzyskała dofinansowanie z PFRON w ramach XIII Konkursu Zadań Zleconych na prowadzenie 
projektu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Projekt będzie realizowany w latach 2014-2016. W 

ramach projektu wsparciem zostanie objętych 444 osób niepełnosprawnych.
• W związku z dalszym rozwojem działalności Fundacji szczególnie w kwestii teleinformatycznej 
Fundacja podjęła współpracę z Informatykiem odpowiedzialnym za nadzór nad prawidłowym 
działaniem wszystkich urządzeń i technologii stosowanych w codziennej pracy Fundacji.
• Fundacja przeprowadziła akcję „Dowiedz się o nas” w ramach, której Fundacja wydrukowała i 
rozprowadzała ulotki, plakaty, banery rollup informujące o działalności i programach Fundacji. Ulotki i 
plakaty kolportowane były do innych fundacji oraz organizacji zrzeszających lub zajmujących się 
problematyką niepełnosprawności.
• Fundacja na bieżąco prowadziła dokumentację dla każdego beneficjenta/podopiecznego osobno.
• Fundacja rozbudowywała i administrowała stronę www.fundacjaavalon.pl gdzie można znaleźć wiele 
informacji o Fundacji oraz o tematyce osób niepełnosprawnych. W trakcie 2013 roku dodano 559 

nowych artykułów.
• Fundacja na swojej stronie uruchomiła, administrowała i moderowała Forum internetowe, które 
służyło wymianie informacji pomiędzy osobami niepełnosprawnymi, ale przede wszystkim służyło, jako 
kanał informacyjny do zamieszczania różnego rodzaju ogłoszeń dotykających tematyki osób 
niepełnosprawnych, a dzięki współpracy z POPON stało się ono również miejscem, w którym 
zamieszczane były różnego rodzaju ogłoszenia o pracę skierowane do osób niepełnosprawnych.
• Fundacja na bieżąco modyfikowała i udoskonalała zbudowany na swojej stronie internetowej panel 
logowania dla podopiecznych ułatwiający kontakt i przekazywanie wszelkich informacji dotyczących 
projektu WEŹ SPRAWY WE WŁASNE RĘCE. Modyfikacje polegały m. in. Na ulepszeniu i zwiększeniu 
zabezpieczeń dotyczących przesyłanych tym kanałem informacji.
• Strona internetowa Fundacji (www.fundacjaavalon.pl) cieszyła się w 2013 roku dużą popularnością i 
oglądalnością. Na naszą stronę przekierowywało w 137 zewnętrznych polskich stron internetowych i 12

 zagranicznych. Strona została odwiedzona 785 524 przez 223 063 unikalnych użytkowników, którzy 
spędzili na niej średnio: 1 min 46 sekund.

• Dla ułatwienia kontaktu i przekazywania informacji Fundacja na bieżąco modyfikowała zgodnie z 
sugestiami podopiecznych aktywne formularze PDF wniosków o dofinansowanie i porozumień.
• Fundacja opracowała i wprowadziła procedury wewnętrzne. Pracownicy Fundacji zostali przeszkoleni 
z poniższych zasad/procedur.
- System rejestracji i przechowywania wniosków o dofinansowanie
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- Procedura ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa przedmiotów i dokumentów
- Zasady archiwizacji danych na komputerach fundacji 

- Zasady bezpieczeństwa dokumentów, danych i komputerów w biurze fundacji
- Zasady obsługi i rozliczeń kasy fiskalnej
- Rozliczeń dotyczących wpłat za poszczególne usługi rehabilitacyjne
- Zasad przeprowadzania ewaluacji pacjentów rehabilitowanych w Fundacji

- System kontroli działań marketingowych.
- Regulamin ogólny korzystania z projektu rehabilitacji.

Celem procedur jest m.in.:

- ułatwienie zarządzania organizacją
- bezpieczeństwo i ochrona danych i dokumentów i zapobieganie ich utraceniu i niepożądanemu 
ujawnieniu

- udostępnianie podopiecznym bieżących informacji o statusie spraw
- przyśpieszenie/ułatwienie zarządzania dokumentami
- szybszy dostęp do informacji
- przejrzystość finansową działań Fundacji
- lepsze zrozumienie skąd beneficjenci czerpią informację o fundacji, aby w przyszłości jeszcze lepiej i 
precyzyjniej docierać z informacją o działaniach fundacji do potencjalnych beneficjentów programów 
fundacji

- możliwość pokazania pacjentom efektów terapii prowadzonej w gabinecie rehabilitacji i bieżące 
modyfikowanie planu usprawniania tak, aby był on jak najbardziej efektywny
- unormowanie i przejrzystość zasad korzystania z projektu rehabilitacji
• Fundacja uzyskała wpis do Wojewódzkiego Rejestru Podmiotów Leczniczych prowadzonego przez 
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
• We współpracy z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie Fundacja zorganizowała rehabilitację dla 4 

osób niepełnosprawnych w ramach unijnego projektu „Integracja dla Samodzielności”
• W celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym możliwości uprzywilejowanego i tańszego 
korzystania z niektórych usług medycznych Fundacja nawiązała współpracę z Centrum Kompleksowej 
Rehabilitacji, co pozwoliło na uzyskanie dla podopiecznych Fundacji zniżek na wybrane zabiegi 
lecznicze.

• W celu uwiarygodnienia działań Fundacji został utworzony profil w internetowym serwisie opineo.pl, 
który zajmuje się zbieraniem i publikowaniem niezależnych opinii. Średnia ocena wystawiana przez 
podopiecznych fundacji w trakcie oceny naszych działań to 9,3/10, a 99,5% osób poleca nas jako godną 
zaufania!

• W trosce o jak najlepszy kontakt pracowników Fundacji z podopiecznymi Fundacja zorganizowała dla 
swoich pracowników w VI 2013 r. szkolenie z technik komunikacji i radzenia sobie w trudnych 

sytuacjach. Szkolenie miało na celu przybliżenie pracownikom Fundacji możliwych sposobów 
komunikacji oraz tego jak powinno się prowadzić rozmowy z osobami niepełnosprawnymi i przewlekle 
chorymi.

• Fundacja przygotowywała i kolportowała e-Newsletter – informując o aktualnościach z Fundacji i 
otoczenia Osób Niepełnosprawnych i Chorych.
• Fundacja przygotowała/opracowała i opublikowała na stronie internetowej artykuły o tematyce:
- Czym jest ból?

- Pamięć a bioetyka - rozszerzenie i zwiększenia możliwości mózgu. Filmowa fikcja czy nasza 
rzeczywistość?
- Niepełnosprawni na rynku pracy
- Podświadomość i psychologia w reklamie
- Terapia zaburzeń struktur dna miednicy
- Syndrom niespokojnych nóg

- Moje 4 kółka, czyli co warto wiedzieć o wózkach inwalidzkich. Część I i II
- Czas jest decydujący – jak szybko zostać przyjętym do lekarza specjalisty na NFZ?
- Medycyna na odległość - czyli trochę o telemedycynie
- Przekrój metod rehabilitacji w wodzie

- Metoda McKenziego - diagnostyka, leczenie i profilaktyka bólów kręgosłupa
- Taśmy powięziowo – mięśniowe
- Fizjoterapia w nietrzymaniu moczu

- Nietrzymanie moczu

• Fundacja wspierała finansowo, informacyjnie i merytorycznie wydarzenia:
- Curling na wózkach, czyli czajnikiem po lodzie w wersji dla "zmotoryzowanych"

- Latanie bez GRANIC - Niepełnosprawni szybują w powietrzu!
- W więzieniu ciała - książka podopiecznej Fundacji Avalon chorej na Mózgowe Porażenie Dziecięce
• Fundacja na łamach swoich kanałów informacyjnych (www, newsletter, FB, Twitter) informowała 
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m.in. o:

- Szkoleniu OPIEKA I STYMULACJA Z ELEMENTAMI FIZJOTERAPII

- organizacji Pierwszego Integracyjnego "BIEG NA TAK" - Fundacja "Świat na Tak" we współpracy z 
Polskim Komitetem Paraolimpijskim, Fundacją "Maraton Warszawski" oraz m. st. Warszawa
- debacie „Pełnosprawni w sporcie i w mediach”
- konsultacjach ze specjalistą neurologiem w Warszawie
- konkursie na I Miss Polski na wózku, który organizowała Fundacja Jedyna-Taka, szczególnym 
wsparciem Fundacja otoczyła dwie nasze podopieczne, które brały udział w tym konkursie.
- wydaniu książki pt. "W więzieniu ciała"
- bezpłatnych poradach dla ON które organizuje stowarzyszenie SPOZA
- organizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Szalonego Wózkowicza spotkaniach dla rodziców
- filmie przygotowanym przez studentów Uniwersytetu Opolskiego Adama Szostoka i Michała Kosla. 
Jest to filmowy projekt non profit dotyczący osób niepełnosprawnych.
- 15 edycja Ulicy Integracyjnej!

- społecznym Rajdzie Rowerowym na Rzecz Osób z Autyzmem
- Centrum Psychologiczno - Szkoleniowym ADALTA, które rozpoczyna nabór do grupy terapeutycznej 

dla dzieci z Zespołem Aspergera
- Fundacji "Normalna Przyszłość”, która zaprasza na bezpłatne szkolenia: "Specjalista ds. sprzedaży 
internetowej"

- Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, która zapraszała osoby 
niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem na szkolenie "Word - poziom 
podstawowy",

- Dniu Otwartym w ZUSie dla Osób Niepełnosprawnych
- Fundacji „Normalna Przyszłość”, która zaprasza osoby niepełnosprawne do wzięcia udziału w III edycji 
projektu: „Wysokie kwalifikacje szansą na dobry start”
- pierwszym etapie konkursu "Człowiek bez barier 2013", organizowanego przez Stowarzyszenie 

Przyjaciół Integracji
- Centrum Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, o skorzystaniu z możliwości sfinansowania 
wybranych zajęć dla najbardziej aktywnych uczestników tego projektu
- Europejskim Festiwalu Filmowym "Integracja Ty i Ja”

- Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych (CKON), które jest certyfikowaną agencją poradnictwa i 
pośrednictwa pracy
- Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, w ramach prowadzonego projektu „Akademia 

Odnalezionych Nadziei”, rozpoczęcie drugiej edycji konkursu „Indeks Marzeń”
- Stowarzyszeniu "Amp Futbol”, które organizuje w Warszawie drugą edycję międzynarodowego 
turnieju Amp Futbol Cup

- naszym podopiecznym Tomku Rudnickim, który organizuje wieczorek autorski, gdzie można  nabyć 
obie jego książki ("Moja Japonia" i "Odbite w Lustrze")
- Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo w partnerstwie z PFRON 

realizuje projekt Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i 
małomiasteczkowych
- tym jak Sprawdzić, kto orzeka o niepełnosprawności. Jakie są stopnie niepełnosprawności. Gdzie 
złożyć wniosek.
- bezpłatnym spotkaniu z lekarzami i fizjoterapeutami Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej CKR
- możliwości uczestnictwa w targach pracy „Z Ochotą do pracy”
- konkursie Lodołamacze 2013, organizowanym przez POPON dla pracodawców zatrudniających osoby 
niepełnosprawne.
- imprezie sportowej pod nazwą „Szabla Kilińskiego”
- bezpłatnym kursie żeglarskim organizowanym dla osób niepełnosprawnych
• W celu ułatwienia dostępu do rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych i chorych posiadających 
prywatne ubezpieczenie, Fundacja kontynuowała współpracę z firmami Benefit, Mondial Assistance i 
Medica Polska.

• W ramach działalności rehabilitacyjnej w Fundacji odbyły praktyki zawodowe 2 osoby, które studiują 
fizjoterapię i są zainteresowane tematyką osób niepełnosprawnych.
• Fundacja prowadziła dla podopiecznych 36 aukcji charytatywnych na portalu www.allegro.pl.

• Fundacja zorganizowała spotkanie wigilijne dla osób niepełnosprawnych i chorych.
• Fundacja aktywnie reklamowała swoją działalność w Internecie we współpracy z Google.pl w ramach 
programu Google Grant.

• Fundacja aktywnie reklamowała swoją działalność na stronach poświęconych osobom 
niepełnosprawnym, gazetach, radiu, telewizji oraz bezpośrednio w szpitalach i innych placówkach. 
• W celu rozpowszechnienia w środkach masowego przekazu tematyki niepełnosprawności Fundacja 
przez cały rok współpracowała m.in. z telewizją TVN przy przygotowywaniu programów poruszających 
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tą tematykę.
• W ramach współpracy z PFRON Fundacja opisywała założenia projektu i informowała o możliwości 
skorzystania z uczestnictwa w projekcie „Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy”.
• Fundacja nawiązała współpracę z Centrum Komunikacji Społecznej UM Warszawa celem dotarcia do 
niepełnosprawnych i chorych Warszawiaków. Dzięki współpracy Fundacja utrzymywała regularną 
ekspozycję plakatów informacyjnych dotyczących działalności Fundacji na specjalnych słupach 
ogłoszeniowych na terenie Warszawy i w WCPR.
• Fundacja nawiązała współpracę z WCPR dotyczącej informowania o możliwości korzystania przez 
osoby niepełnosprawne i chore z usług asystenta.
• W ramach współpracy z Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego 
Fundacja promowała projekt skierowany m.in. do osób niepełnosprawnych, a mający na celu 
aktywizację zawodową. 
• Fundacja kontynuowała współpracę z firmą TEXTILE EXPORT. W ramach współpracy zorganizowano 
zbiórkę odzieży - akcję pn. ZRÓB PORZĄDEK W SZAFIE - POMÓŻ OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM I 
CHORYM. Część zysku ze sprzedaży odzieży została przeznaczona na realizację celi statutowych 
Fundacji.

• Fundacja złożyła protest do Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie w sprawie nieprawidłowego 
traktowania ON w środkach komunikacji miejskiej.
• Fundacja złożyła protest do Urzędu Miasta st. Warszawy w związku z nieprawidłowym zachowaniem 
pracowników firmy MKM TRANS odpowiedzialnej za transport osób niepełnosprawnych finansowany 
ze środków m. st. Warszawy.
• W celu umożliwienia pacjentom Fundacji jeszcze lepszej rehabilitacji zapewniliśmy razem z OSiR 
Wawer możliwość korzystania z rehabilitacji na basenie.
• Fundacja reklamowała swoją działalność w trakcie meczu „Politycy kontra dziennikarze TVN”
• Fundacja aktywnie reklamowała/reklamuje działalność na stronach poświęconych osobom 
niepełnosprawnym oraz bezpośrednio w instytucjach działających na rzecz ON. Utrzymywaliśmy 
reklamy działalności/projektów Fundacji na stronach internetowych – około 15 stron m.in.:

- www.radiofresh.pl

- http://www.apco.com.pl 

- http://radiofresh.com.pl/ 

- http://www.medbiz.pl 

- www.promedica24.pl

- www.ngo.pl

- www.targeo.pl

- www.zumi.pl

- …

• Fundacja współpracowała z wieloma Fundacjami, organizacjami i instytucjami skupionymi wokół osób 
niepełnosprawnych. Jest już ich łącznie ok. 200. Wzajemnie wspieramy się medialnie, informacyjnie i 
merytorycznie. W okresie sprawozdawczym udało się nam nawiązać współpracę z kolejnymi 
podmiotami m.in.: 

- Apco Panthera

- GTM Mobil – Producent wózków aktywnych i sprzętu rehabilitacyjnego
- Emico Sp. z o.o. – dystrybutor sprzętu i nowych rozwiązań ułatwiających poruszanie się osobom 
niepełnosprawnym,
- SPINKA - organizująca kursy prawa jazdy dla osób niepełnosprawnych
- Koalicja na rzecz Osób z Niepełnosprawnością
- Centrum Kompleksowej Rehabilitacji

- PFRON

- POPON

- Wojskowy Instytut Medyczny przy ul. Szaserów w Warszawie

- Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

- Szpital Grochowski w Warszawie

- …..

DOKUMENTACJA FOTO – załącznik A, B

W wyniku działań Fundacja osiągnęła następujące rezultaty:
- podniesienie standardu życia osób niepełnosprawnych (ON) i chorych,
- zmniejszenie liczby ON i chorych, które wymagają długotrwałej rehabilitacji i wsparcia 
merytorycznego,

- większe możliwości podjęcia pracy przez ON i chore,
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 

organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 

sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

2688

3

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 

innych (niż wymienionych w 

pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 

których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

brak

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

- zapobieganie pogorszeniu się stanu zdrowia osób objętych programami indywidualnej rehabilitacji.
- większe usamodzielnienie się społeczne ON i chorych i ich rodzin uczestniczących w programach,
- poprawa kondycji fizycznej i psychicznej ON i chorych,

- przywrócenie zdolności (w niektórych przypadkach) do podjęcia pracy oraz brania czynnego udziału w 
życiu społecznym
- przywrócenie wiary we własne możliwości (poprzez zwiększenie samodzielności ON i chorych)
- poprawa jakości życia ON i chorych i ich rodzin

- rozpowszechnienie wiedzy wśród ON i chorych,
- wzrost vitalności życiowej i aktywności beneficjentów/podopiecznych
- zwiększenie świadomości ON i chorych i ich rodzin o swoich prawach i możliwościach,
- zwiększenie świadomość ON i chorych, o dostępnych formach rehabilitacji i obowiązku rehabilitacji,

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

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 

nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 

wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 

mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 

1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 

odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 

więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 

informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 

maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 

działalności
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 

publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych

Gromadzenie i 

właściwe wykorzystanie 

środków finansowych i 

rzeczowych 

pochodzących z darów 

osób fizycznych i 

prawnych

94.99.Z

działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych

1. Wsparcie finansowe 

codziennego 

funkcjonowania osób 

po urazie kręgosłupa i 

ich rodzin, osób 

niepełnosprawnych i 

poważnie, przewlekle 

chorych i ich rodzin.     

2. Udzielanie pomocy w 

finansowaniu zakupu 

ruchomości i 

nieruchomości 

ułatwiających 

funkcjonowanie osób 

po urazie kręgosłupa, 

osób 

niepełnosprawnych i 

poważnie, przewlekle 

chorych.     3. 

Udzielanie pomocy w 

finansowaniu zakupu 

przedmiotów 

ortopedycznych oraz 

urządzeń ułatwiających 

funkcjonowanie osób 

po urazie kręgosłupa, 

osób 

niepełnosprawnych i 

poważnie, przewlekle 

chorych.     4. 

Udzielanie pomocy w 

finansowaniu wyjazdów 

rehabilitacyjnych, 

sanatoryjnych, 

wypoczynkowych osób 

po urazie kręgosłupa, 

osób 

niepełnosprawnych i 

poważnie, przewlekle 

chorych – wraz z 

opiekunami.

88.99.Z

działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych

Prowadzenie 

indywidualnych i 

grupowych zajęć 

fizjoterapeutycznych

86.90.A
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 13,566,353.07 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 10,913,394.92 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 136,075.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 127,280.10 zł

e) Pozostałe przychody 2,389,603.05 zł

0.00 zł

0.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

b) ze środków budżetu państwa

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 

odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 

wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 

mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 

odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 

więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 

na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 

maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 

działalności

 Sfera działalności pożytku 

publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych

Prowadzenie 

indywidualnych i 

grupowych zajęć 

fizjoterapeutycznych

86.90.A

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 

gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 

sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 

odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 

więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 

informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 

maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 

działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 8,639,739.09 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0.00 zł
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0.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 2,273,655.83 zł

0.00 zł

1,722,530.82 zł

551,125.01 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 2,652,958.15 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 

roku sprawozdawczego
0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 

w okresie sprawozdawczym ogółem
8,639,739.09 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 

sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 

podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 

pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 8,225,586.61 zł 7,638,425.28 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 

kosztów 

finansowana z 1% 

podatku 

dochodowego od 

osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

6,903,221.33 zł 6,903,221.33 zł

871,278.95 zł 735,203.95 zł

1 Koszty medyczne osób niepełnosprawnych i chorych w tym: leki, usługi, rehabilitacja, sprzęt 

rehabilitacyjny i ortopedyczny, turnusy rehabilitacyjne

3,672,509.30 zł

2 Koszty dojazdów osób niepełnosprawnych i chorych w tym: do pracy, szkoły, na rehabilitację, 

transport, koszty zakupu i dostosowania pojazdu, utrzymanie pojazdu

697,766.35 zł

3 Koszty życia codziennego osób niepełnosprawnych i chorych w tym: edukacja, szkolenia, 

dostosowanie otoczenia, dostosowanie mieszkania, sprzęt ułatwiający życie, naukę i pracę, 

wypoczynek

2,399,786.10 zł

4 Dofinansowanie zabiegów wykonywanych w ramach odpłatnej działalności statutowej, koszty 

prowadzenia gabinetu rehabilitacyjnego

868,363.53 zł

1 Bezpośrednia pomoc osobom niepełnosprawnym i chorym 8,639,739.09 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 

publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 4,010,173.59 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -735,203.95 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

0.00 zł

1.90 zł

451,084.43 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 

zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 

przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 

ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 

późn. zm.)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 

prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 

Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 

preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 

najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 

nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 

dochodowego od osób fizycznych
0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

560,969.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

21.00 zł

250.00 zł

0.00 zł
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1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 

pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 

organizacji)

9.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 

pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 

poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 

przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 

wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

9.0 etatów

9.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 

fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 

osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 

czy przedstawiciele władz organizacji)

4.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 

dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 

okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 

tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 

umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

3.00 osób

1.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

0.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 

miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 

okresie sprawozdawczym)

w 

tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 

umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

0.00 osób

3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 

miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 

okresie sprawozdawczym)

w 

tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 

umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób
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1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 282,386.70 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

90,387.52 zł

90,387.52 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 191,999.18 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 

świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 

pożytku publicznego

282,386.70 zł

w 

tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 282,386.70 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 

świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 

gospodarczą organizacji

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 

zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 

świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 

roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 

cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

3,678.30 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 

kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 

umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 

niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 

zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 

organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 

świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

19,546.91 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 

zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 

umowy cywilnoprawne

3,685.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 

kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 

umowy cywilnoprawne

0.00 zł

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 

niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 

zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 

organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 

wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

6,593.00 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 

poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 

te uwagi w przygotowane pole)

Kwota ujęta w pkt 7 to wysokość przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
wszystkim pracownikom (nie jednego pracownika). 

Dane o liczbie osób zatrudnionych w fundacji tytułem 
umowy p pracę z podziałem według zajmowanych 
stanowisk:
1 osoba - Pełnomocnik Zarządu, Kierownik Projektu
1 osoba - Logopeda, Neurologopeda, Kierownik Projektu 
Finanse, Księgowość, Kontrola
1 osoba - Koordynator Projektu Rehabilitacja, Rozwój, 
Administracja
2 osoby - Asystent Projektu

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 

sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 

rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 

publicznych

(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 

przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 

ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 

lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 

liczbie głosów

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Informacje uzupełniające zg z § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ramowego zakresu 
sprawozdania z działalności fundacji

1. Aktualny adres do korespondencji:
Fundacja AVALON – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym
Al. Wincentego Witosa 31 lok 103
00-710 Warszawa

2. Opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych:
Nie było zdarzeń prawnych o skutkach finansowych.

3. Odpisy uchwał zarządu fundacji:
W 2013 roku podjęto 6 uchwał - kopie uchwał w załączeniu
- Uchwała nr 1/2013 - w przedmiocie zmiany statutu fundacji celem rozszerzenia działalności Fundacji
- Uchwała nr 2/2013 - w przedmiocie zmiany statutu fundacji celem rozszerzenia działalności Fundacji
- Uchwała nr 3/2013 - w przedmiocie wyboru biegłego rewidenta celem przeprowadzenia badania sprawozdania za 
rok 2012
- Uchwała nr 4/2013 - w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności 
Fundacji za rok 2012 (okres: 01.01.2012 - 31.12.2012)
- Uchwała nr 5/2013 - w przedmiocie wynagrodzeń członków zarządu
- Uchwała nr 6/2013 - w sprawie zatwierdzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji wraz z Instrukcją Zarządzania 
Systemem Informatycznym oraz powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

4. Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:
Stan na 31.12.2013
BNP Paribas Polska S.A. - 2.000,00
BNP Paribas Polska S.A. - 3.279,25
BNP Paribas Polska S.A. - 220.804,60
BNP Paribas Polska S.A. - 130.144,52
ING Bank Śląski S.A. - % 38,52
ING Bank Śląski S.A. - 5.335.032,87
DM BZWBK S.A. - 0,00

5. Dane o wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa 
handlowego ze wskazaniem tych spółek:
Fundacja w 2013 nie nabyła obligacji i akcji ani nie objęła żadnych udziałów

6. Dane o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie:
Fundacja w 2013 nie nabyła nieruchomości.

7. Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych:
Na dzień 31.12.2013 r. Fundacja była właścicielem środków trwałych (niskocennych środków trwałych, środków 
trwałych o wartości jednostkowej przekraczającej 3 500 zł w momencie zakupu) o łącznej wartości brutto w 
bieżących cenach ewidencyjnych: 32.838,03

8. Dane o wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 
sporządzanych dla celów statystycznych:
Aktywa stan na 31.12.2013
Pozycja, treść pozycji                                       | Wartość
A. Aktywa trwałe                                             | 6.711,93
I. Wartości niematerialne i prawne                    | 0,00

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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II. Rzeczowe aktywa trwałe                              | 6.711,93
III. Należności długoterminowe                         | 0,00
IV. Inwestycje długoterminowe                         | 0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  | 0,00
B. Aktywa obrotowe | 5.729.592,09
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych | 0,00
II. Należności krótkoterminowe                         | 3.5841,37
III. Inwestycje krótkoterminowe | 5.693.750,72
1 Środki pieniężne                                            | 5.693.750,72

2 Pozostałe aktywa finansowe                           | 0,00
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00
AKTYWA RAZEM | 5.736.304,02

9. Dane o wartości zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla 
celów statystycznych:
Pasywa stan na 31.12.2013
Pozycja, treść pozycji                                                           | Wartość               
A. Fundusze własne                                                              | 5.341.766,46
I. Fundusz statutowy | 1.000,00
II. Fundusz z aktualizacji wyceny | 0,00
III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy | 5.340.766,46
1 Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)      | 5.340.766,46
2 Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)        | 0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                             | 394.537,56
I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek  | 0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne            | 173.722,96
1 Kredyty i pożyczki                                                              | 0,00
2 Inne zobowiązania                                                              | 173.722,96
3 Fundusze specjalne | 0,00
III. Rezerwy na zobowiązania                                                 | 0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe                                              | 220.814,60
1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów                             | 220.814,60
2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                        | 0,00
PASYWA RAZEM | 5.736.304,02

10. Informację o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację w sprawie 
składanych deklaracji podatkowych:
- Zobowiązana publicznoprawne z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na 
ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w Fundacji za rok 2013 zostały uregulowane w wymagalnej 
kwocie i terminie ustawowym.
- 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.
- W roku obrotowym 2013 Fundacja była zobowiązana do składania deklaracji: DRA z załącznikami, PIT-4R, PIT-11
oraz CIT-8 z załącznikami. Wszystkie deklaracje zostały złożone.

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Wojciech Kazała - Prezes 
Zarządu

Sebastian Luty - Pełnomocnik 
Zarządu

Data wypełnienia sprawozdania
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BILANS
sporządzony na dzień: 2013-12-31

2013-01-01 2013-12-31

AKTYWA

Aktywa trwałeA. 9,314.03 6,711.93

II. Rzeczowe aktywa trwałe 9,314.03 6,711.93

0.000.00Należności długoterminoweIII.

0.00 0.00

B. Aktywa obrotowe 2,511,132.48 5,729,592.09

Stan na
Treść pozycji

I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 0.00

9,077.82Należności krótkoterminoweII.

III. Inwestycje krótkoterminowe 2,502,054.66

2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0.00 0.00

Pozycja

Wartości niematerialne i prawneI. 0.00 0.00

Sporządzono dnia:

Dorota Dębniak

0.000.00Inwetycje długoterminoweIV.

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0.00

35,841.37

5,693,750.72

AVALON - BEZPOŚREDNIA POMOC 
NIEPEŁNOSPRAWNYM
04-620 WARSZAWA
MICHAŁA KAJKI 80/82 1
0000270809

1 Środki pieniężne 2,502,054.66 5,693,750.72

2 Pozostałe aktywa finansowe 0.00 0.00

Aktywa razem 2,520,446.51 5,736,304.02

A. Fundusze własne 2,389,298.29 5,341,766.46

I. Fundusz statutowy 1,000.00 1,000.00

II. Fundusz z aktualizacji wyceny 0.00 0.00

III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy 2,388,298.29 5,340,766.46

1 Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) 2,388,298.29 5,340,766.46

2 Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) 0.00 0.00

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 131,148.22 394,537.56

I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek 0.00 0.00

II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 131,148.22 173,722.96

1 Kredyty i pożyczki 30.01 0.00

2 Inne zobowiązania 131,118.21 173,722.96

3 Fundusze specjalne 0.00 0.00

III. Rezerwy na zobowiązania 0.00 0.00

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0.00 220,814.60

1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów 0.00 220,814.60

PASYWA

C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0.00 0.00

Pasywa razem 2,520,446.51 5,736,304.02
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Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 
2 ustawy o rachunkowości
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RACHUNEK WYNIKÓW
na dzień: 2013-12-31

A. Przychody z działalności statutowej 7,578,533.25 13,437,768.21

I. Składki brutto określone statutem 0.00 0.00

II. Inne przychody określone statutem 7,578,533.25 13,437,768.21

1 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 7,448,681.47 10,913,394.92

2 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 129,851.78 136,075.00

3 Pozostałe przychody określone statutem 0.00 2,388,298.29

B. Koszty realizacji zadań statutowych 4,942,149.86 7,774,500.28

1 Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku 
publicznego

3,772,459.86 6,903,221.33

Wyszczególnienie Kwota za poprzedni
rok obrotowy

Kwota za bieżący rok 
obrotowy

Pozycja

2 Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

1,169,690.00 871,278.95

C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia 
lub ujemna) (A-B)

2,636,383.39 5,663,267.93

3 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0.00 0.00

I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia 0.00 0.00

1.900.51Koszty finansoweH.

G. Przychody finansowe 100,891.82 127,280.10

0.0018,577.46Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)F.

1 Zużycie materiałów i energii 36,275.99 26,371.70

Sporządzono dnia

AVALON - BEZPOŚREDNIA POMOC 
NIEPEŁNOSPRAWNYM
04-620 WARSZAWA
MICHAŁA KAJKI 80/82 1
0000270809 Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra 

Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z późn. zm.)

1 2 3 4

D. Koszty administracyjne 361,829.43 451,084.43

146,481.40110,212.13Usługi obce2

270,390.74202,295.38Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia4

5,697.5911,359.26Amortyzacja5

1,685.001,496.00Pozostałe6

3 Podatki i opłaty 190.67 458.00

E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) 31,430.48 1,304.76

I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość 
dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)

2,388,298.29 5,340,766.46

J. Zyski i straty nadzwyczajne 0.00 0.00

II. Zyski nadzwyczajne - wielkość ujemna 0.00 0.00

K Wynik finansowy ogółem (I+J) 2,388,298.29 5,340,766.46

I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) 0.00 0.00

5,340,766.462,388,298.29Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)2
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Dorota Dębniak

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust.
2 ustawy o rachunkowości

Druk: MPiPS strona 2 z 2

ieczątkiP odpisy Internecie w sprawozdania prezentacji potrzeby na tekst w wklejone i zeskanowane zostały p i 



INFORMACJA DODATKOWA

I

Objaśnienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych ich zmian w 
stosunku do roku poprzedniego.

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). 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. 
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).
Fundacja prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2013 roku i kończący 
się 31.12.2013 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 2013 roku nie prowadziła działalności gospodarczej, w związku z tym sprawozdanie sporządzono 
zgodnie z przepisami w/w Rozporządzenia w formie uproszczonej. 
Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy 2013 oraz porównywalne dane
finansowe za rok obrotowy 2012.
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.
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.

II
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Dane uzupełniające o aktywach i pasywach

- 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.
- 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.
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.

III

Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych 
statutem

Darowizny ogółem    10913394,92
Darowizny od osób fizycznych 1722530,82
Darowizny od osób prawnych 551125,01
Alokacja 1% 8639739,09
Wynik finansowy za rok poprzedni 2388298,29
Przychody z działalności odpłatnej    136075
Odsetki od środków na rachunkach bankowych    127280,1
Sprzedaż środków trwałych    1229
Pozostałe przychody operacyjne    75,76

IV
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Sporządzono dnia:

Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o 
strukturze kosztów administracyjnych

Koszty nieodpłatnej działalności statutowej ogółem    133159,58
Środki czystości    1240,72
Wyposażenie    4037,33
Materiały informacyjne    3349,03
Pozostałe materiały    4128,69
Konserwacje i naprawy urządzeń    196,8
Usługi informacyjne    16506,16
Pozostałe usługi obce    3133,25
Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych    55485,82
Świadczenia na rzecz pracowników    724,21
Amortyzacja 831,5
Podróże służbowe    43526,07

Bezpośrednia pomoc beneficjentom ogółem    6770061,75
Koszty medyczne 3672509,3
Koszty dojazdów 697766,35
Koszty życia codziennego    2399786,1
Koszty odpłatnej działalności statutowej ogółem    871278,95
Zabiegi 871278,95

Koszty administracyjne ogółem    451084,43
Materiały biurowe    5105,82
Artykuły sanitarne    1153,49
Media 3609,66
Wyposażenie    6867,67
Pozostałe materiały    9635,06
Prowizje bankowe 3097,55
Telefon internet 4944,48
Opłaty pocztowe    27145,75
Czynsz 87267,97
Konserwacje i naprawy 1065,79
Pozostałe usługi obce    22959,86
Opłaty sądowe    30
Opłaty skarbowe    428
Wynagrodzenia 226900,88
Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę    90387,52
Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych    136513,36
Świadczenia na rzecz pracowników    43489,86
Amortyzacja okresowa 1590,6
Amortyzacja jednorazowa 4106,99

Pozostałe koszty    1685

Koszty z tytułu odsetek    1,9

V

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

Fundusz statutowy w okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie.

VI

Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

Fundacja w okresie sprawozdawczym nie udzielała gwarancji ani poręczeń.

VII

Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich 
finansowania.

Fundacja zamierza kontynuować dotychczasową działalność w niezmienionym zakresie.

Druk: MPiPS

27.06.2014
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