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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 31.12.2014 roku, na które składa się: 

 

• Sprawozdanie merytoryczne 

• Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. 
• Rachunek wyników za okres 01.01.2014  – 31.12.2014 

• 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 

 

 

 

 

 

 
Pieczątki i podpisy zostały zeskanowane i wklejone w tekst na potrzeby prezentacji sprawozdania w Internecie 



 

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności

organizacji pożytku publicznego

za rok 2014

• 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 (--–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2015-07-03

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 2014 był ósmym, intensywnym rokiem działalności i rozwoju 

FUNDACJI.

W 2014 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 1000 osób niepełnosprawnych.

• Fundacja miała 3637 zarejestrowanych beneficjentów/podopiecznych w tym:
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- 2066 - osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym

- 443 - osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym

- 44 - osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim

- 604 - osób niesamodzielne, przewlekle lub nieuleczalnie chore

- 480 – dzieci z wydanym orzeczeniem bez określonego stopnia niepełnosprawności (orzeczenie do 16 

roku życia) 
w tym:

- 1613 – kobiet, dziewczynek - 

2025 – mężczyzn, chłopców
w tym:

- 766 - dzieci w wieku do 16 lat

- 2871 - osoby dorosłe i powyżej wieku emerytalnego

• Z poniższych programów Fundacji w 2013 skorzystało 3135 osób w tym:

- 2572 - osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim
- 563 - osoby przewlekle lub nieuleczalnie chore

w tym:

- 1366 - kobiet, dziewczynek - 

1769 - mężczyzn, chłopców
w tym:

- 595 - dzieci w wieku do 16 lat

- 2540 - osób dorosłych

• 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
- Projekt „Profesjonalna rehabilitacja szansą na samodzielność Osób Niepełnosprawnych”- projekt 
całkowicie bezpłatnej rehabilitacji finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych
- Projekt rehabilitacji na zlecenie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinom w ramach projektu 

„Integracja dla samodzielności”

• Fundacja w ramach swojej działalności i powyższych programów wykonała w 2014 roku łącznie 47 

754 godzin rehabilitacji i wsparcia. W tym:

- 232,5 godziny - konsultacji fizjoterapeutycznych

- 34 943 godzin - konsultacji ze specjalistą (konsultacji psychoterapeutycznych, logopedycznych, 
neurologopedycznych, prawniczych, specjalistycznych, psychologicznych, podatkowych, HR, PR, 

finansowo-bankowych, ubezpieczeniowych)

- 9 834,5 godziny - 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

- 480 godzin - zajęć grupowych pod nadzorem terapeuty
- 1057 godzin - treningu neurofeedback

- 725,5 godziny - masażu: masaż relaksacyjny, sportowy, odchudzający, izometryczny, kontralateralny
- 465 godzin – rehabilitacji na basenie

- 16,5 godziny - 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: 300 porad 

w bezpośrednim kontakcie, 1000 w kontakcie mailowym, 2000 porad telefonicznych - w szczególności 
o:
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- 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,
- możliwościach uzyskania dofinansowań od firm lub instytucji
- zaopatrzeniu ortopedycznym

- 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)

• Fundacja prowadziła program SUBKONT dla osób niepełnosprawnych i poważnie/przewlekle chorych.

W ramach programu dofinansowano 4061 wniosków o wsparcie dla 1626 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 kontynuowała 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 na swojej stronie 

internetowej 

• 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, udoskonalenie zarządzania 

indywidualnymi ulotkami dla beneficjentów, które fundacja co roku przygotowuje). 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 utrzymywała certyfikowany elektroniczny podpis, dzięki któremu dokumenty 

w wiarygodny sposób mogą być przesyłane drogą mailową.

• Fundacja nawiązała współpracę z firmą Freshmail w celu ułatwienia kontaktu z beneficjentami, a 

także ułatwienia rozsyłania informacji drogą mailową.

• Fundacja nawiązała współpracę z firmą ComVision – twórcą aplikacji smsapi. Dzięki tej współpracy 

pracownicy fundacji mogą w prosty sposób rozsyłać do beneficjentów informacje w postaci SMS-a. 

Ułatwia to przekazywanie krótkich informacji dotyczących działań fundacji.
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• Fundacja uzyskała dofinansowanie z PFRON w ramach XIII Konkursu Zadań Zleconych na prowadzenie 
projektu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Projekt będzie realizowany w latach 2014-2017. W 

ramach projektu wsparciem zostanie objętych około 444 osób niepełnosprawnych.

• W związku z dalszym rozwojem działalności Fundacji szczególnie w kwestii teleinformatycznej 
Fundacja utrzymywała 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 2014 roku dodano 870 

nowych artykułów.

• Fundacja na swojej stronie 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 2014 roku dużą i ciągle rosnącą 
popularnością i oglądalnością. Na naszą stronę przekierowywało w 137 zewnętrznych polskich stron 
internetowych i 12zagranicznych. Strona została odwiedzona 1 224 754 przez 564 451 unikalnych 

użytkowników, którzy spędzili na niej średnio: 57 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

- Procedura ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa przedmiotów i dokumentów 
- Zasad bezpieczeństwa i ryzyka zawodowego związanego z pracą w fundacji na określonym stanowisku 

- Zasady bezpieczeństwa dokumentów, danych i komputerów w biurze fundacji
- Zasady obsługi i rozliczeń kasy fiskalnej
- Rozliczeń dotyczących wpłat za poszczególne usługi rehabilitacyjne
- System kontroli działań marketingowych
- Regulamin ogólny korzystania z projektu rehabilitacji

- Nowy wzór informacji wysyłanej przed i po założeniu subkonta dla beneficjenta fundacji
- Zasada kwalifikowalności i weryfikacji danych do wniosków przy pomocy zarejestrowanego adresu e-
mail

- Zasady dotyczące przeprowadzania zbiórki publicznej w świetle uzyskanej zgody

Celem procedur jest m.in.:

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

- uświadomienia pracownikom ryzyka związanego z wykonywaną na określonym stanowisku pracą
- udostępnianie podopiecznym bieżących informacji o statusie spraw
- przyśpieszenie/ułatwienie zarządzania dokumentami
- szybszy dostęp do informacji
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- 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

- unormowanie i przejrzystość zasad korzystania z projektu rehabilitacji
- doprecyzowanie informacji wysyłanej do osób zainteresowanych działaniami fundacji, tak by były one 
bardziej przejrzyste, czytelne i zrozumiałe
- ułatwienie procedury składania i rozpatrywania wniosków składanych przez beneficjentów
- uświadomienie wszystkich pracowników o zasadach dotyczących przeprowadzania zbiórek 
publicznych

• We współpracy z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie Fundacja zorganizowała rehabilitację dla 
39 osób niepełnosprawnych w ramach unijnego projektu „Integracja dla Samodzielności”

• W celu uwiarygodnienia działań Fundacji utrzymywany był i rozwijany 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!

• Fundacja przygotowywała i kolportowała e-Newsletter – informując o aktualnościach z życia Fundacji 
i otoczenia Osób Niepełnosprawnych i Chorych.

• Fundacja zaktualizowała swój profil w portalu ngo.pl w celu ułatwienia zapoznania się z ofertą przez 
osoby niepełnosprawne.

• Fundacja utworzyła informacje o swojej działalności w portalu wikipedia.pl w celu ułatwienia 
zapoznania się z ofertą przez osoby niepełnosprawne.

• Fundacja przygotowała/opracowała i opublikowała na stronie internetowej artykuły o tematyce:
1. Przyszłość psychologii. Czy technologia to błogosławieństwo czy przekleństwo dla psychologii i 
psychologów? 

2. Klucz do szczęścia. Jak go odnaleźć?
3. Sposoby radzenia sobie z bólem

4. Pszenica i jej negatywny wpływ na organizm
5. Zalety i wady biegania boso

6. „Safe Step”- Bezpieczna laska dla niewidomych

7. Trzy słowa o ćwiczeniach mięśni brzucha - czyli jak to robić, żeby sobie nie zaszkodzić...
8. Moje 4 kółka, czyli co warto wiedzieć o wózkach inwalidzkich. Część 2
9. Ułatwienia dla niepełnosprawnych podczas wyborów
10. Czym jest Egzoszkielet ?

11. Wsparcie społeczne
12. Uzdrawiająca moc sztuki
13. Terapia Lustrzana

14. Żeglarstwo osób niepełnosprawnych - dlaczego nie?
15. Renta dla osoby niepełnosprawnej z tytułu niezdolności do pracy
16. Orzekanie o niepełnosprawności przez Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności 
(PZON)

17. Świadczenia przysługujące osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom

• Fundacja wspierała finansowo, informacyjnie i merytorycznie wydarzenia:
- Projekt „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV” dotyczący aktywizacji 
społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych prowadzony przez Związek Polskich Kawalerów 
Maltańskich (ZPKM)
- Latanie bez GRANIC - Niepełnosprawni szybują w powietrzu!
- Projekt „Wsparcie we wchodzeniu na rynek pracy" prowadzony przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji 
„FAR”

• Fundacja na łamach swoich kanałów informacyjnych (www, newsletter, FB, Twitter) informowała 
m.in. o:

- Informacja o konkursie „Człowiek bez barier”
- Informacja o bezpłatnych warsztatach „Autoprezentacja – przygotowanie do rozmowy 
kwalifikacyjnej”
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- Informacja o Mistrzostwach Europy w Tańcu na Wózkach
- Informacja o projekcie „Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy II”

- Informacja o projektach Fundacji Aktywizacja - „Krok do samodzielności” i „Profesjonalni 
niepełnosprawni”
- Informacja o pikniku „SyMfonia Serc” zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Stwardnienia 

Rozsianego i Integrację.
- Informacja o konkursie „Indeks Marzeń” zorganizowanym przez Fundację Anny Dymnej „Mimo 
Wszystko”

- Informacja o targach pracy X Targach Pracy dla Osób Niepełnosprawnych i Pracodawców w Centrum 
Promocji i Kultury przy ul. Podskarbińskiej
- Zaproszenie na międzynarodowy turniej piłkarzy po amputacjach Amp Futbol Cup
- Informacja o projekcie „Aktywni na rynku pracy” – Biuro Pełnomocnika Rządu ds. ON
- Szkolenie szybowcowe dla ON zorganizowane przez aeroklub stalowowolski.

- Informacja o programie „Wspieramy rodzinę”, zorganizowanej przez Przedszkole Integracyjne Mądre 
Główki.
- Informacja o kursie prawa jazdy dla On organizowanym przez Fundację Fuga Mundi.
- Informacja o V Kongresie kobiet zorganizowanym przez Stowarzyszenie Kongres Kobiet, temat: 

Odpowiedzialność państwa za osoby niepełnosprawne. Uzawodowienie opieki a inne formy pomocy – z 
punktu widzenia praktyki.

- Informacja o publikacji eBifron „ABC osoby niepełnosprawnej – 2014”

- Informacja o Wyborach Miss Polski na wózku 2014

- Informacja o III edycji Biennale Fotograficznego 'Fot.ON - nasz świat' zorganizowanych przez Fundację 
Rozwoju Integracji Społecznej AKCES oraz Kosycarz Foto Press KFP, Gdańska Fundacja Oświatowa i 
Fundacja 'żyć z POMPĄ'
- Odcinek specjalny "The Voice of Poland" – którego uczestniczką miała być nasza Podopieczna Kasia 
Markiewicz

- Informacja o projekcie "NASZA PRZYSZŁOŚĆ", realizowanym przez firmę CONSULTOR Sp. z o.o w 
ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki.

- Informacja o projekcie "Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej 
osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku 
pracy II" zorganizowanym przez Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC 
MALTAŃSKA.
- Informacja o projekcie „Albertiany” terapia teatrem w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.
- Informacja o wydarzeniu "Bieg na TAK! Biegam Bo Lubię" - integracyjnej imprezy skierowana do osób 
niepełnosprawnych zarówno ruchowo i intelektualnie, zorganizowanej przez Fundację "Świat na Tak".
- Informacja o projekcie „Twoje Bariery – Twoim Wyzwaniem” zorganizowanym przez Stowarzyszenie 

Sportowo - Rehabilitacyjne START, współfinansowanym przez PFRON.

• 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 7 osób, które studiują 
fizjoterapię i są zainteresowane tematyką osób niepełnosprawnych.

• Fundacja utrzymywała współpracę z Biurem Karier Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz 
Akademii Wychowania Fizycznego oferując miejsce do odbycia praktyk zawodowych lub wolontariatu 
przez studentów fizjoterapii.

• Fundacja odnowiła współpracę z Akademią Pedagogiki Specjalnej w zakresie wspólnych działań na 
rzecz osób niepełnosprawnych.

• Fundacja prowadziła dla podopiecznych aukcje charytatywne na portalu www.allegro.pl.

• 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.

• 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.

• 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 skargę do Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie ul. Chmielna 120 Warszawa, która 

dotyczyła wymiany nawierzchni oraz przebudowy chodników na ulicy M. Kajki. Odcinek ulicy 

Powiatowej B.Czecha-M.Pożaryskiego.

• W związku z nowelizacją ustawy dotyczącej zbiórek publicznych fundacja wysłał maila do 

Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z prośbą o wyjaśnienie zapisów nowej ustawy o zbiórkach 

publicznych.

• W celu umożliwienia pacjentom Fundacji jeszcze lepszej rehabilitacji zapewniliśmy razem z OSiR 

Wawer możliwość korzystania z rehabilitacji na basenie.

• Korzystając z własnego doświadczenia fundacja wzięła udział jako prelegent w trakcie seminarium 

organizowanego dla NGO, a dotyczącego implementacji systemów typu CRM w działalności fundacji.

• 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.:

- Ecopartner 

- Kancelaria odszkodowawcza „Duże odszkodowania”

- www.ngo.pl

- www.wikipedia.pl

- www.radiofresh.pl

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

- http://radiofresh.com.pl/

- http://www.medbiz.pl

- www.promedica24.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.:

- Groupon

- PFRON

- Agora SA

- Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego 

- Fundacja Aktywizacja

- Fundacja Aktywnej Rehabilitacji

- Integracja

- Centralny Szpital Kliniczny MSW Warszawa

- Instytut Hematologii i Transfuzjologii

- Szpital Czerniakowski

- Szpital Orłowskiego

- Instytut Psychiatrii i Neurologii

- Szpital Bielański
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- Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny

- Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny SPZOZ
- Wojskowy Instytut Medyczny- email z informacją o bezpłatnej rehabilitacji
- Szpital Grochowski, Oddział Terapii i Rehabilitacji Neurologicznej- email z informacją o bezpłatnej 
rehabilitacji

- Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego- email z informacją o bezpłatnej rehabilitacji
- Szpital Św. Zofii w Warszawie- email z informacją o bezpłatnej rehabilitacji
- Szpital Kliniczny Im. Ks. Anny Mazowieckiej- email z informacją o bezpłatnej rehabilitacji
- Szpital SOLEC- email z informacją o bezpłatnej rehabilitacji
- Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie- email z informacją o bezpłatnej rehabilitacji
- Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie- email z informacją o bezpłatnej rehabilitacji
- Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS- email z informacją o bezpłatnej 
rehabilitacji

- Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej- email z informacją o bezpłatnej rehabilitacji
- Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej- email z informacją o bezpłatnej rehabilitacji
- Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. Adama Grucy- email z informacją o bezpłatnej 
rehabilitacji

- Szpital Powiatowy w Wołominie- email z informacją o bezpłatnej rehabilitacji
- Instytut Reumatologii w Warszawie- email z informacją o bezpłatnej rehabilitacji
- …

• Informacja o działaniach fundacji pojawiała się w 2014 roku na wielu stronach internetowych m.in.:

http://www.jedenprocent.pl/organizacja,208.html

http://www.groupon.pl/oferty/cala-polska/gg-fundacja-avalon-bezposrednia-pomoc-

niepelnospra/39625222

http://www.opp.aid.pl/opp6361,avalon_-

_bezposrednia_pomoc_niepelnosprawnym__warszawa_mazowieckie.html#.VW2TsUZOBOY

http://www.pogotowiedziennikarskie.pl/niezalezna-informacja-lokalna/artykuly/podaruj-1-proc-

podatku-ale-pamietaj-o-prowizji

https://www.technologie.org.pl/seminariumCRM

http://rakowapatka.blogspot.com/2014_02_01_archive.html

http://wyborcza.pl/1,75478,16736603,Ponad_pol_miliarda_zlotych_z_jednego_procenta__Komu.html

http://www.rochstar.tv/pl/the-voice-of-poland-najlepszy-glos/aktualnosci/the-voice-of-poland-dla-

kasi-markiewicz

http://forsal.pl/artykuly/827999,1-proc-podatku-to-wypaczona-idea-pieniadze-trafiaja-do-

wyspecjalizowanych-organizacji.html

http://www.bibusmenos.pl/o-firmie/bibus-menos/dzialalnosc-charytatywna/

http://witrynawiejska.org.pl/o-nas/item/43242-wyniki-1-komu-dalismy-pol-miliarda

http://supernowosci24.pl/1-procentem-podatku-wspierajmy-fundacje-na-podkarpaciu/

http://lotniczapolska.pl/Pierwsze-w-historii-Polski-szkolenie-szybowcowe-osoby-

niepelnosprawnej,34206

http://news.microsoft.com/pl-pl/2014/01/13/crm-w-organizacjach-non-profit/

http://www.dsi.net.pl/wszystkie-wiadomosci/item/604-1-podatku-gdzie-mozemy-przekazac-aby-trafil-

na-teren-powiatu-drawskiego

http://www.instytutfundraisingu.pl/blog/500-mln-z-1-podatku-dla-organizacji-pozytku-publicznego-

w-2014.html

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/181975

http://lowicz24.eu/wiadomosci/l24/4558-przekaz-1-swojego-podatku

http://jakoszczedzacpieniadze.pl/dobroczynnosc-czyli-jak-dzielic-sie-madrze

http://gryfickie.info/pamietaj-o-magicznym-1-juz-dzis-pomysl-komu-chcesz-przekazac-darowizne/

https://plus.google.com/110626180968703496965/about

http://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/pieniedzy-z-1-duzo-ale-w-niewielkim-stopniu-

wzmacniaja-lokalne-organizacje,63429.html

DOKUMENTACJA FOTO – załącznik A

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)

3634

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)

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 witalności 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

Druk: MPiPS 11



 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. Środki 
przeznaczane są na 
pomoc dla osób 

niepełnosprawnych i 
przewlekle chorych jako 

wsparcie finansowe 

przeznaczone na 

umożliwienie powrotu 
do zdrowia. Środki 
pochodzące z darów od 
osób fizycznych i 

prawnych gromadzone 

są przez fundację i 
przekazywane jako 

wsparcie na podstawie 

indywidualnych 

wniosków składanych 
przez osoby 

potrzebujące pomocy 
finansowej. Są to środki 
przekazywane w 

ramach darowizn oraz 

w ramach corocznych 

rozliczeń 1 % podatku 
przekazywane przez 

urzędy skarbowe.

94.99.Z
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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
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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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Prowadzenie 

indywidualnych i 

grupowych zajęć

 fizjoterapeutycznych. 

Zajęcia prowadzone są 

w placówce fundacji w 

Warszawie. Co roku 

osoby niepełnosprawne 

mogą skorzystać z 

darmowego wsparcia w 

postaci bezpłatnej 

rehabilitacji. Wsparcie 

udzielane jest przez 

wykwalifikowany zespół 

fizjoterapeutów 

znających doskonale 

potrzeby 

rehabilitacyjne osób 

niepełnosprawnych. Są 

to osoby z dyplomami 

uczelni wyższych 

posiadające 

doświadczenie w 

rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych. W 

trakcie zajęć osoby 

niepełnosprawne 

uzyskują nie tylko 

pomoc w zakresie 

powrotu do zdrowia, 

ale także co jest bardzo 

ważne możliwość 

usamodzielnienia się i 

socjalizacji z innymi 

osobami.

86.90.A
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 Sfera działalności pożytku 

publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Prowadzenie 

indywidualnych i 

grupowych zajęć

 fizjoterapeutycznych. 

Zajęcia prowadzone są 

w placówce fundacji w 

Warszawie. Co roku 

osoby niepełnosprawne 

mogą skorzystać z 

dofinansowanego przez 

fundację wsparcia w 

postaci częściowo 

odpłatnej rehabilitacji. 

Wsparcie udzielane jest 

przez wykwalifikowany 

zespół fizjoterapeutów 

znających doskonale 

potrzeby 

rehabilitacyjne osób 

niepełnosprawnych. Są 

to osoby z dyplomami 

uczelni wyższych 

posiadające 

doświadczenie w 

rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych. W 

trakcie zajęć osoby 

niepełnosprawne 

uzyskują nie tylko 

pomoc w zakresie 

powrotu do zdrowia, 

ale także co jest bardzo 

ważne możliwość 

usamodzielnienia się i 

socjalizacji z innymi 

osobami.

86.90.A

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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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) 20,811,261.56 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 20,467,614.76 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 108,887.50 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 234,759.30 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

372,171.40 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 3,065,649.64 zł

0.00 zł

2,032,807.71 zł

752,036.20 zł

280,805.73 zł

0.00 zł

0.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

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)

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 11,689,027.26 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 372,171.40 zł
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2.4. Z innych źródeł 5,684,413.26 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 

publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 9,805,573.40 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -1,005,372.46 zł

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

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
1,490,039.02 zł

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

w okresie sprawozdawczym ogółem
8,941,688.69 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: 12,267,056.17 zł 8,941,688.69 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

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

10,662,041.36 zł 8,941,688.69 zł

1,114,259.96 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.88 zł

439,153.97 zł

51,600.00 zł 0.00 zł

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

rehabilitacyjny i ortopedyczny, turnusy rehabilitacyjne

4,544,037.79 zł

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

transport, koszty zakupu i dostosowania pojazdu, utrzymanie pojazdu

1,458,475.08 zł

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

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

wypoczynek

2,830,134.41 zł

4 Dofinansowanie zabiegów wykonywanych w ramach odpłatnej działalności statutowej, koszty 

prowadzenia gabinetu rehabilitacyjnego

109,041.41 zł

1 Bezpośrednia pomoc osobom niepełnosprawnym 11,689,027.26 zł

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
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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

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)

13.0 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)

11.4 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0.00 osób fizycznych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

27.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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

0.00 osób

4.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 504,602.81 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

349,554.40 zł

349,554.40 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 155,048.41 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 

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

pożytku publicznego

155,048.41 zł

w 

tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 155,048.41 zł

1.00 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

1.00 osób

9.00 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

9.00 osób
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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)

12,251.09 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

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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)

38,158.32 zł

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

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

umowy cywilnoprawne

45,748.00 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

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)

Członek Zarządu w marcu 2014 roku miał wypłacone 
wyrównanie zaległego wynagrodzenia za 2013 rok.

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

Fundacja zatrudniała osoby na umowę o pracę na 
stanowiskach:
- Pełnomocnik Zarządu, Kierownik Projektu
- Koordynator Projektu Rehabilitacja, Rozwój
- Koordynator Projektu Administracja
- Asystent Projektu
- Rehabilitant

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 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

7,000.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

Druk: MPiPS 20



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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

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

1 Zadanie zlecone w ramach 

XIII konkursu w ramach art. 

36 ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, Cel 

programowy 2: Zwiększenie 

samodzielności osób 

niepełnosprawnych, Typ 

projektu :  Prowadzenie 

rehabilitacji w placówce 

(rehabilitacja ciągła). Nazwa 

projektu : Profesjonalna 

rehabilitacja szansą na 

samodzielność Osób 

Niepełnosprawnych

Zwiększenie samodzielności ON 

fizycznie poprzez zapewnienie 

im całkowicie bezpłatnej i 

profesjonalnej  rehabilitacji w 

placówce posiadającej 

innowacyjny na skalę kraju 

sprzęt rehabilitacyjny.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych

372,171.40 zł

Druk: MPiPS 21



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 2014 roku podjęto 2 uchwały - kopie uchwał w załączeniu

4. Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:
Stan na 31.12.2014
BNP Paribas Polska S.A. - 2 000,00 zł
BNP Paribas Polska S.A. - 23,20 zł
BNP Paribas Polska S.A. - 146 700,50 zł
ING Bank Śląski S.A. - 2 465 390,57 zł
ING Bank Śląski S.A. - 3 547 862,42 zł
ING Bank Śląski S.A. - 48,00 zł
ING Bank Śląski S.A. - 98,50 zł
ING Bank Śląski S.A. - 923 291,72 zł
ING Bank Śląski S.A. - 1 032,01 zł
DM BZWBK S.A. - 0,00 zł

5. Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych:
Na dzień 31.12.2014 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: 40 595,02 zł

6. Dane o wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów statystycznych:
Aktywa stan na 31.12.2014
Pozycja, treść pozycji | Wartość
A. Aktywa trwałe | 11 699,83 zł
I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 379,83 zł
III. Należności długoterminowe | 7 320,00 zł
IV. Inwestycje długoterminowe | 0,00 zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 zł
B. Aktywa obrotowe | 8 700 403,61 zł
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych | 0,00 zł
II. Należności krótkoterminowe | 1 611 965,65 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe | 7 088 437,96 zł
1 Środki pieniężne | 7 088 437,96 zł
2 Pozostałe aktywa finansowe | 0,00 zł
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 zł
AKTYWA RAZEM | 8 712 103,44 zł

7. Dane o wartości zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla
celów statystycznych:
Pasywa stan na 31.12.2014

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Wydział Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 1

Druk: MPiPS 22



Pozycja, treść pozycji | Wartość
A. Fundusze własne | 8 545 205,39 zł
I. Fundusz statutowy | 1 000,00 zł
II. Fundusz z aktualizacji wyceny | 0,00 zł
III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy | 8 544 205,39 zł
1 Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) | 8 544 205,39 zł
2 Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) | 0,00 zł
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 166 897,96 zł
I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek | 0,00 zł
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 166 897,96 zł
1 Kredyty i pożyczki | 0,00 zł
2 Inne zobowiązania | 166 897,96 zł
3 Fundusze specjalne | 0,00 zł
III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 zł
1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 0,00 zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 zł
PASYWA RAZEM | 8 712 103,35 zł

8. 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 2014 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 2014 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

Warszawa, 30.06.2015

Wojciech Kazała - Prezes 
Zarządu

Sebastian Luty - Pełnomocnik 
Zarządu

Data wypełnienia sprawozdania
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INFORMACJE OGÓLNE

1) nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo 
ewidencji,

2) wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony,

3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym,

4) wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych 
uproszczeń,

5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę 
w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią 
działalności,

6) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), 
pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia 
jednostce prawo wyboru.

 



Data sporządzenia:2015-06-30

Data

Data  Zarząd przez sprawozdania :2015-06-30zatwierdzenia 

zatwierdzenia:2015-07-02

Dorota Dębniak

Wojciech Kazała - Prezes Zarządu

Sebastian Luty - Pełnomocnik Zarządu

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

Imię i nazwisko 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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BILANS
sporządzony na dzień: 2014-12-31

roku poprzedniego

6,711.93

roku bieżącego

11,699.83

II Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe 6,711.93 4,379.83

7,320.000.00Należności długoterminowe*III

0.00 0.00

B Aktywa obrotowe 5,729,592.09 8,700,403.52

Stan na koniec

I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 0.00

35,841.37Należności krótkoterminoweII

III Inwestycje krótkoterminowe 5,693,750.72

Pozycja AKTYWA

1 2

Aktywa trwałeA

IV

III

Pasywa razem

Rozliczenia międzyokresowe*

Inne zobowiązania*

5,736,304.02 8,712,103.35

220,814.60 0.00

173,722.96 166,897.96

0.000.00

0.00 0.00

166,897.96394,537.56

Rezerwy na zobowiązania

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

II

I

B

V Wynik finansowy z lat ubiegłych*

IV

III Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)

Wynik finansowy netto za rok obrotowy*

0.00 0.00

8,544,205.395,340,766.46

0.00 0.00

0.000.00

1,000.001,000.00

5,341,766.46 8,545,205.39Kapitał (fundusz) własny, w tym:

Kapitał (fundusz) podstawowy

II

I

A

Pozycja

1 2

PASYWA Stan na koniec

roku poprzedniego roku bieżącego

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny*

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe*

0.00Wartości niematerialne i prawne*I 0.00

Data sporządzenia:2015-06-30

Dorota Dębniak

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

Wojciech Kazała - Prezes Zarządu

Sebastian Luty - Pełnomocnik Zarządu

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, imiona u nazwiska wszystkich członków tego organu

0.000.00Inwetycje długoterminowe*IV

V

0.00

1,611,965.56

7,088,437.96

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

1. Środki pieniężne* 5,693,750.72 7,088,437.96

2. Inne inwestycje krótkoterminowe* 0.00 0.00

Aktywa razem 5,736,304.02 8,712,103.35

IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0.00 0.00

zgodnie z załącznikiem numer 4 do ustawy o rachunkowości

Data  2015-06-30zatwierdzenia:
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Rachunek zysków i strat

za okres 2014-01-01 do 2014-12-31

roku poprzedniego

13,437,768.21

roku bieżącego

20,576,502.26

I. Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi: 13,437,768.21 20,576,502.26

20,467,614.7613,301,693.21Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego1.

Stan na koniecPozycja Wyszczególnienie

1 2

Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z 
nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość 
dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)

A.

Data sporządzenia:2015-06-30

Dorota Dębniak

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

Wojciech Kazała - Prezes Zarządu

Sebastian Luty - Pełnomocnik Zarządu

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

108,887.50136,075.00Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana 
stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – 
wartość ujemna)

2.

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

a) Amortyzacja 831.50 831.50

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o 
rachunkowości dla mikrojednostek nieprowadzących działalności 
gospodarczej

Data  2015-06-30zatwierdzenia:

B.

12,755.77 67,370.88

I.

1.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

Koszty działalności pożytku publicznego

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

7,774,500.28

7,774,500.28

6,903,221.33

11,776,301.32

11,776,301.32

10,662,041.36

1,114,259.96871,278.95

6,833,424.03 10,307,596.56Pozostałe koszty

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego2.

d)

b) Zużycie materiałów i energii

c) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

a)

b)

Amortyzacja

Zużycie materiałów i energii

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczeniac)

d) Pozostałe koszty

0.00

0.00

871,278.95

0.00 0.00

0.00

0.00

1,114,259.96

56,210.03 286,242.42

C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów 128,584.86 234,759.30

D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów 451,086.33 490,754.85

E. Wynik finansowy netto ogółem 5,340,766.46 8,544,205.39

I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia) 5,340,766.46 8,544,205.39

II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna) 0.00 0.00
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INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

6) informacje o strukturze kosztów

 

 

 



Data sporządzenia:2015-06-30

Data

 

zatwierdzenia:2015-07-02

Dorota Dębniak

Wojciech Kazała - Prezes Zarządu

Sebastian Luty - Pełnomocnik Zarządu

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

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

 

 Data  2015-06-30 Zarząd: przez sprawozdania zatwierdzenia 

(  Koszty  rehabilitacyjne) turnusy ortopedyczny, i rehabilitacyjny sprzęt rehabilitacja, usługi, leki, tym: w chorych i niepełnosprawnych osób medyczne 

  (Koszty  pojazdu) utrzymanie pojazdu, dostosowania i zakupu koszty transport, rehabilitację, na szkoły, pracy, do tym: w chorych i niepełnosprawnych osób dojazdów 

 

 (Koszty
 wypoczynek) pracę, i naukę  

  życie, ułatwiający sprzęt mieszkania, dostosowanie otoczenia, dostosowanie szkolenia, edukacja, tym: w chorych i niepełnosprawnych osób codziennego życia 

 

 

  

Dofinansowanie  rehabilitacyjnego gabinetu prowadzenia koszty statutowej, działalności odpłatnej ramach w wykonywanych zabiegów 

  

 

 

Pieczątki  Internecie w sprawozdania prezentacji potrzeby na tekst w wklejone i zeskanowane zostały podpisy i 



 

 



 



























Załącznik A 

 

• GTM Mobile - http://www.gtmmobil.com.pl/o-firmie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Duże Odszkodowania – Wiodąca Kancelaria Odszkodowawcza http://www.duzeodszkodowania.com/o-nas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Ecopartner - http://www.ecopartner.pl/x.php/1,868/Komu-pomagamy.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• NGO.pl - http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=143625 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Wikipedia - http://pl.wikipedia.org/wiki/Fundacja_Avalon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• OPP.AID.pl –  

http://www.opp.aid.pl/opp6361,avalon_-

_bezposrednia_pomoc_niepelnosprawnym__warszawa_mazowieckie.html#.VXFR4T9cino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• TECHNOLORIE.org - https://www.technologie.org.pl/seminariumCRM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• http://rakowapatka.blogspot.com/2014_02_01_archive.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• GOOGLE PLUS - https://plus.google.com/110626180968703496965/about 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• http://www.rochstar.tv/pl/the-voice-of-poland-najlepszy-glos/aktualnosci/the-voice-of-poland-dla-kasi-

markiewicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• http://lotniczapolska.pl/Pierwsze-w-historii-Polski-szkolenie-szybowcowe-osoby-niepelnosprawnej,34206 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• GROUPON - http://www.groupon.pl/oferty/cala-polska/gg-fundacja-avalon-bezposrednia-pomoc-

niepelnospra/39625222  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


