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Warszawa, 2017 



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 31.12.2016 roku, na które składa się: 

 

• Sprawozdanie merytoryczne 

• Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r. 

• Rachunek wyników za okres 01.01.2016  – 31.12.2016 

• 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 2016

• 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 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)

Celem Fundacji jest:

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:

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.

b) działalność odpłatna pożytku publicznego

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. Rok 2016 był już dziesiątym rokiem prężnej działalności i rozwoju FUNDACJI.

W 2016 roku:

• Fundacja pozyskała wielu nowych sympatyków i fundatorów, którzy na bieżąco wspierają naszą 

działalność.

• Fundacja starała się na bieżąco dotrzeć do jak największej ilości osób z informacją o możliwości 

skorzystania z programów 

• Fundacja miała  6907 zarejestrowanych beneficjentów/podopiecznych w tym:

o 3425 – osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym

o 869 – osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym

o 83 – osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim

o 1478 – osób niesamodzielne, przewlekle lub nieuleczalnie chore
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o 1052 – dzieci z wydanym orzeczeniem bez określonego stopnia niepełnosprawności (orzeczenie do 16

 roku życia) 
w tym:

o 3154 – kobiet, dziewczynek

o 3753 – mężczyzn, chłopców
w tym:

o 1225 – dzieci w wieku do 16 lat

o 5682 – osoby dorosłe i powyżej wieku emerytalnego
• Z poniższych programów Fundacji w 20165 roku skorzystało 6488 osób w tym:

o 5125 - osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim
o 1363 - osób przewlekle lub nieuleczalnie chorych

w tym:

o 3012 - kobiet, dziewczynek

o 3476 - mężczyzn, chłopców 
w tym:

o 1179 - dzieci w wieku do 16 lat

o 5309 - osób dorosłych
• Fundacja prowadziła 5 projektów dla beneficjentów/podopiecznych:

o Projekt AKTYWNI DZIĘKI SOBIE – Projekt rehabilitacji ruchowej – dla ON częściowo płatny- 
współfinansowany ze środków Fundacji
o Projekt WEŹ SPRAWY WE WŁASNE RĘCE -   projekt pozwalający ON i przewlekle chorym gromadzić 
środki finansowe pochodzące z darowizn i 1% podatku- finansowany ze środków Fundacji
o Projekt DODATKOWA REHABILITAJCA KOMERCYJNA  – Projekt rehabilitacji ruchowej – dla ON i ich 

bliskich- płatny
o Projekt „Profesjonalna rehabilitacja szansą na samodzielność Osób Niepełnosprawnych” – projekt 
całkowicie bezpłatnej rehabilitacji finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych
o Projekt AVALON EXTREME- projekt promującym sporty ekstremalne osób niepełnosprawnych, 
którego celem jest zmiana postrzegania niepełnosprawności przez społeczeństwo oraz przez same 
osoby niepełnosprawne- finansowany ze środków Fundacji
• Fundacja w ramach swojej działalności  i powyższych programów wykonała w 2016 roku łącznie 18 

722 jednostek wsparcia i rehabilitacji. W tym:

o 341 jednostek – konsultacji fizjoterapeutycznych

o 15 691,50 jednostek – zajęć indywidualnych, kinezyterapii- w zależności od potrzeb beneficjenta- 
metodami: terapia manualna, NDT Bobath, PNF, McKenzie, Active, 

o 74,50 jednostek – zajęć grupowych pod nadzorem terapeuty
o 976 jednostki – treningu neurofeedback

o 723,50 jednostek – masażu : relaksacyjny, sportowy, odchudzający, izometryczny, kontralateralny
o 650 jednostek – rehabilitacji na basenie

o 147 jednostek – fizykoterapii – zestaw zabiegów w zależności od potrzeb beneficjenta : 
elektrostymulacja mięśni, galwanizacja, jonoforeza, interferencja, TENS
o 6 jednostek- physiotools

o 112,50 jednostek- treningu samoobsługi
o Fundacja w ramach uzyskanego dofinansowania z PFRON przeprowadziła pełny program zajęć z  135 

Osobami Niepełnosprawnymi.
• Fundacja na bieżąco udzielała porad/informacji i upowszechniała informacje służące wyrównywaniu 
szans osób niepełnosprawnych, chorych, potrzebujących w społeczeństwie. Udzielano porad w 
bezpośrednim kontakcie, mailowo oraz telefonicznie - w szczególności o:
o prawach osób niepełnosprawnych w tym wynikających z kodeksu pracy
o możliwościach wsparcia finansowego i rzeczowego osób niepełnosprawnych wynikających z ustawy o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
o edukacji osób niepełnosprawnych
o możliwej pomocy społecznej
o możliwościach uzyskania dofinansowań od firm lub instytucji
o zaopatrzeniu ortopedycznym

o nowościach i metodach dostępnej rehabilitacji leczniczej i leczenia w kraju i za granicą
o instytucjach wsparcia najbliższych miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej i ich rodzin
o organizacjach zrzeszających i działających na rzecz osób niepełnosprawnych i oferowanych przez nie 
formach pomocy

o programach Unii Europejskiej, rządowych, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, PFRON, 
samorządowych oraz organizacji pozarządowych, w których beneficjantami są osoby niepełnosprawne
o innych: m.in. urologii, sporcie, możliwości adaptacji aut, doboru sprzętu ortopedycznego (wózki, 
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aparaty, ortezy)

• Fundacja prowadziła program SUBKONT dla osób niepełnosprawnych i poważnie/przewlekle chorych. 
W ramach programu dofinansowano  7253 wniosków o wsparcie w zakresie:

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

o kosztów zabiegów (zabiegi i operacje medyczne)

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

o 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)

• 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 w sposób ciągły rozbudowywała system CRM (ang. Customer Relationship Management) 
służący do zarządzania projektami i kontaktami z Beneficjentami. System znacznie ułatwia bieżące 
zarządzanie, kontakt z podopiecznymi i partnerami, pomaga w ewaluacji projektów i ułatwia 
sprawozdawczość.  
• Fundacja kontynuowała współpracę z firmą Freshmail, dzięki temu w prosty sposób rozsyła 
informacje drogą mailową i jest w stanie łatwiej kontaktować się z Beneficjentami. 
• Fundacja kontynuowała 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.
• Fundacja kontynuowała projekt dofinansowany z PFRON w ramach XIII Konkursu Zadań Zleconych na 
prowadzenie projektu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Realizacja projektu została zakończona 
30.04.2017 r. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 444 osób niepełnosprawnych.
• 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 Fundacji i 
otoczenia Osób Niepełnosprawnych i Chorych.
• 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.

• Fundacja prowadziła dla podopiecznych aukcje charytatywne na portalu www.allegro.pl.
• Fundacja wprowadziła nowy wzór wniosku o dofinansowanie – ustalono które wydatki są niezbędne 
w codziennej egzystencji a które wymagają dodatkowego uzasadnienia
• Fundacja wprowadziła opis procedury w zakresie ewidencji kwalifikowania potrzeb Beneficjentów, 
zamieszczony na stronie internetowej. Celem zebrania w jednym dokumencie wszystkich zasad 

obowiązujących w Fundacji przy udzielaniu wsparcia dla Beneficjenta. 
• Fundacja rozpoczęła wysyłkę 10 newsletterów informacyjnych dla Beneficjentów o 1% oraz 

efektywnym apelowaniu o wpłaty.
• Fundacja stworzyła PORADNIK, którego pytania systematycznie pojawiały się w nowej zakładce na 
stronie. Dla Beneficjentów powstał też MINI PORADNIK dostępny w formie papierowej w biurze 
Fundacji oraz mailowo w formie PDF.

• W zakładce subkonta na stronie internetowej Fundacji zostały umieszczone druki Porozumienia i 
Regulaminu do pobrania. 

W 2016 roku Fundacja kontynuowała projekt Avalon EXTREME promujący sporty ekstremalne osób 
niepełnosprawnych, którego celem jest zmiana postrzegania niepełnosprawności przez społeczeństwo 
oraz przez same osoby niepełnosprawne, kreowanie wizerunku niepełnosprawnych sportowców oraz 
popularyzacja aktywności fizycznej przez osoby niepełnosprawne.
W ramach projektu Avalon EXTREME Fundacja weszła we współpracę z utytułowanymi sportowcami 
niepełnosprawnymi, którzy stali się Ambasadorami projektu w ramach dziedzin sportowych: rugby na 
wózkach, rajdy samochodowe, drifting, wakeboard oraz szybownictwo.

Powołana została również profesjonalna drużyna rugby na wózkach Avalon EXTREME Rugby, trenująca 
regularnie pod okiem wykwalifikowanego trenera.

W ramach projektu Avalon EXTREME Fundacja zorganizowała następujące wydarzenia sportowe:
• Regularny cykl treningów siłowych dla osób niepełnosprawnych, prowadzony raz w tygodniu w boxie 
Crossfit GCW w Warszawie.

• Regularne zgrupowania i treningi drużyny Avalon EXTREME Rugby, odbywające się 2 razy w tygodniu 

na hali sportowej w Warszawie.
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• Regularne treningi jazdy rajdowej niepełnosprawnego kierowcy rajdowego, będącego Ambasadorem 

Avalon EXTREME.

• Czerwiec – sierpień 2016 – cykl zajęć wakeboardowych dla osób niepełnosprawnych, odbywające się 

w Konstancinie-Jeziornej.

• Maj 2016 - Szkolenie szybowcowe oraz loty zapoznawcze dla osób niepełnosprawnych, które odbyły 

się w Turbii, koło Stalowej Woli.

• Maj 2016 – zajęcia skateboardowe (skoki na rampach) dla osób niepełnosprawnych, które odbyły się 

w Hangar 646 w Warszawie.

• Sierpień 2016 – zajęcia z jazdy downhillowej dla osób niepełnosprawnych, które odbyły się w 

Bukowinie Tatrzańskiej.

• Wrzesień 2016 – integracyjne zawody wakeboardowe dla osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych 

„Sitwake EXTREME Challenge 2016”, które odbyły się w Konstancinie-Jeziornej.

• Październik 2016 – jazda na swincarach dla osób niepełnosprawnych po torze offroadowym w 

Nasielsku.

• Listopad 2016 – rozpoczęcie cyklu zajęć w tunelu aerodynamicznym dla osób niepełnosprawnych, 

które odbywają się w Flyspot Warszawa.

• Listopad 2016 – obóz sportowy dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Podejmij sportowe 

wyzwanie. Projekt dla niepełnosprawnych studentów”.

Inne inicjatywy Fundacji podjęte w ramach projektu Avalon EXTREME:

• Styczeń 2016 – kontynuowanie współpracy ze „SKRA” Warszawa – wynajem hali sportowej na 

treningi drużyny Avalon EXTREME Rugby.

• Maj 2016 - Założenie nowego fan page’a poświęconego projektowi Avalon EXTREME, szerzącego 

misję projektu i aktywizującego ON. Do końca roku 2016 profil polubiło 3738 osób.

• Maj 2016 – założenie kanału na You Tube prezentującego filmowe relacje z aktywności podjętych 

przez Fundację w ramach projektu Avalon EXTREME.

• Lipiec 2016 – publikacja strony internetowej poświęconej projektowi Avalon EXTREME.

• Lipiec 2016 – nawiązanie współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa – wynajem hali sportowej 

„Arena Ursynów” na treningi drużyny Avalon EXTREME Rugby.

• Lipiec 2016 - Stoisko promocyjne na międzynarodowym turnieju rugby na wózkach „Metro Cup 2016” 

– promocja projektu Avalon EXTREME.

• Wrzesień 2016 - Udział w wydaniu książki „Kulawy”, autorstwa Marka Zupana.

• Wrzesień 2016 - Stoisko promocyjne na wydarzeniu motoryzacyjnym „Verva Street Racing 2016” – 

promocja projektu Avalon EXTREME.

• Październik – listopad 2016 - Wykłady motywacyjno-aktywizujące na uczelniach dla 

niepełnosprawnych studentów w ramach projektu „Podejmij sportowe wyzwanie. Projekt dla 

niepełnosprawnych studentów” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

• Listopad 2016 - Stoisko promocyjne na targach „Warsaw Moto Show 2016” – promocja projektu 

Avalon EXTREME.

• Listopad 2016 - Stoisko promocyjne na „Dniu Górskim” zorganizowanym przez Uniwersytet 

warszawki.

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

Wawer możliwość korzystania z rehabilitacji na basenie.

• We współpracy z firmą ActivReh oraz WIML  kontynuowaliśmy pierwsze w Polsce badania nad 

wpływem wykorzystywanych w rehabilitacji Wysokościowych Kombinezonów Kompensacyjnych na 

sprawność pacjentów z problemem neurologicznym.

• Fundacja kontynuowała sprzedaż kuponów MyDeal na rehabilitację.

• Fundacja utrzymywała współpracę z Biurem Karier Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie 

oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oferując miejsce do odbycia praktyk zawodowych lub 

wolontariatu przez studentów fizjoterapii.

• Fundacja realizowała staż w ramach Projektu „Zatrudnienie Wspomagane”, realizowanego przez 

Fundację Hej Koniku!  

• Za pomocą massmailingów informowaliśmy Podopiecznych m.in. o:

o Możliwości wydruku bezpłatnych ulotek i materiałów do apelowania w wpłaty

o Nowej zakładce na stronie internetowej „Akcje Podopiecznych”

o Informowaliśmy jak prawidłowo wysyłać apele o pomoc. W panelu logowania zamieściliśmy wzór 

prośby o zgodę na wysłanie apelu o pomoc.

o Możliwości wzięcia udziału w szybowcowym locie zapoznawczym

o Wysyłaliśmy ankietę w celu zbadania potrzeb i oczekiwań Podopiecznych

o Zapraszaliśmy na zajęcia Crossfit dla osób niepełnosprawnych

o Poszukiwaniu zawodników rugby na wózkach

o Nowościach w projekcie Extreme: Crossfit, Wakeboard, Skoki na rampach

o Przypominaliśmy o możliwości wydrukowania bezpłatnych ulotek
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o Zmianie wniosku o dofinansowanie oraz o nowej zgodzie na przetwarzanie i udostępnianie danych

o Wysłaliśmy pierwszy Newsletter dotyczący informacji kto może przekazać 1% podatku i jakie kwoty 

wchodzą w grę
Pojawiło się wiele artykułów o Fundacji oraz wzmianek prasowych w sumie w liczbie 61, dotyczących 
przede wszystkim aktywizacji osób niepełnosprawnych przez sport oraz o zmianie postrzegania 
niepełnosprawności.
• Fundacja przygotowała/opracowała i opublikowała na stronie internetowej artykuły o tematyce: 
1. Okiem Szczepana... odc. 5: Czy można "wykorzystywać" niepełnosprawność w życiu codziennym?
2. Neurofeedback - skuteczny trening mózgu

3. Okiem Szczepana... odc. 6.: Z dżungli na rehabilitację.
4. Okiem Szczepana... odc.7.: Nie istnieje tajny klub dla niepełnosprawnych.
5. Lacrosse na Wózkach (Wheelchair Lacrosse)

6. Masaż, a terapia manualna – czyli co wybrać, gdy kręgosłup nie daje żyć
7. Okiem Szczepana... odc.8.: Słowo na D
8. Osoby z niepełnosprawnościami na letnich festiwalach muzycznych.
9. Cyber-oko, co to takiego?

10. Czym jest szczęście?
11. Subkonto w Fundacji Avalon – rejestracja i założenie
12. Niepełnosprawność w świecie bajek
13. Jak zostać beneficjentem 1% oraz darowizn – zakładamy subkonto w OPP
14. Ulgi dla osób niepełnosprawnych.
15. Okiem Szczepana... odc.9: Romans w Matrixie.

16. Usługi opiekuńcze z Ośrodków Pomocy Społecznej
17. Okiem Szczepana... odc.10: „Zanim się pojawiłeś” = Piękna i Bestia + „Nietykalni”.
18. Jak ubiegać się o wizę na leczenie w USA?
19. Jak radzić sobie z letnimi upałami?
20. Relacja pacjent- fizjoterapeuta

21. Cukrzyca rozpowszechnia się coraz szerzej na całym świecie
22. Okiem Szczepana... odc.11: NIE znaczy NIE.

23. Złap oddech
24. Zdolność do adaptacji
25. Okiem Szczepana... odc.12: Kto chce być jak niepełnosprawny celebryta? Ręka do góry!
26. Wpływ stresu na powstawanie nadciśnienia tętniczego
27. POWIĘŹ: Nieskończona sieć
28. Moje włoskie wakacje!
29. Floating

30. Jakie są skutki szczęścia?

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,
- 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
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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)

6907

0

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

 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 
przeznaczone są na 
pomoc dla osób 

niepełnosprawnych i  
przewlekle chorych jako 

wsparcie finansowe 

przeznaczone na 

umożliwienie powrotu 
do zdrowia 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

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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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 i 

ich rodzin, osób 

niepełnosprawnych i 

poważnie, przewlekle 
chorych. 

3. Udzielanie pomocy w 

finansowaniu zakupu 

przedmiotów 

ortopedycznych oraz 

urządzeń ułatwiających 

funkcjonowanie osób 

po urazie kręgosłupa i 

ich rodzin, osób 

niepełnosprawnych i 

poważnie, przewlekle 
chorych. 

4. Udzielanie pomocy w 

finansowaniu wyjazdów 

rehabilitacyjnych, 

sanatoryjnych, 

wypoczynkowych osób 

po urazie kręgosłupa i 

ich rodzin, 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 palcówce 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 palcówce 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

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
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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) 41,944,974.72 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 41,253,401.36 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 226,584.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 448,007.29 zł

e) Pozostałe przychody 16,982.07 zł

0.00 zł

50,000.00 zł

0.00 zł

316,410.80 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 6,654,684.16 zł

0.00 zł

4,997,147.46 zł

1,657,536.70 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 13,969,641.63 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)

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
6,653,572.93 zł

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

w okresie sprawozdawczym ogółem
18,843,953.89 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 20,954,238.13 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 366,410.80 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 21,114,934.14 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -950,181.24 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 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: 22,591,825.19 zł 18,843,953.89 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

20,138,467.22 zł 18,843,953.89 zł

1,176,765.24 zł 0.00 zł

0.00 zł

2,379.95 zł

1,191,761.48 zł

82,451.30 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

1 Koszty medyczne osób niepełnosprawnych i chorych w tym: leki, usługi, badania, operacje, 

rehabilitacja, sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny, turnusy rehabilitacyjne

9,093,380.75 zł

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

transport, koszty zakupu i dostosowania pojazdu, utrzymanie pojazdu

2,138,302.23 zł

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

dostosowania otoczenia, dostosowanie mieszkania/domu, sprzęt ułatwiający życie, naukę, pacę i

wypoczynek

6,697,272.98 zł

4 Pozostałe działania na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych 914,997.93 zł

1 Bezpośrednia pomoc osobom niepełnosprawnym 17,928,955.96 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

z podatku od towarów i usług

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

 13



1. Organizacja korzystała z następujących 

zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 

przyznanego zwolnienia)

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)

30.0 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)

15.2 etatów

29.0 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

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł
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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)

0.00 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

0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1,252,150.36 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

526,733.64 zł

525,544.21 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

1,189.43 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 725,416.72 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 

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

pożytku publicznego

720,166.64 zł

w 

tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 269,472.02 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 450,694.62 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

3.00 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

3.00 osób

4.00 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

4.00 osób

0.00 osób
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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)

9,732.00 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)

104,345.86 zł

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

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

umowy cywilnoprawne

9,732.00 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)

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)

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

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

11,102.20 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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 Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 

lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 

liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1

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 

zatrudnieniu osób 

niepełnosprawmnych, 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

316,376.04 zł

2 Avalon Extreme - podejmij 

sportowe wyzwanie. Projekt 

dla niepełnosprawnych 

studentów

Zwiększenie świadomości 

wśród studentów polskich 

uczelni na temat możliwości 

uprawiania sportu, w tym 

sportów ekstremalnych przez 

osoby niepełnosprawne

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego

50,000.00 zł

Druk: MPiPS 17



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)

Czytelny podpis osoby upoważnionej 

lub podpisy osób upoważnionych do 

składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Wojciech Kazała - Prezes 
Zarządu

Sebastian Luty - Pełnomocnik 
Zarządu

30.06.2017 r.

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.

Druk: MPiPS



Data sporządzenia:2017-03-31

Data zatwierdzenia:

Dorota Dębniak Wojciech Kazała

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: 2016-12-31

roku poprzedniego

7,146,290.80

roku bieżącego

7,135,264.64

II Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe 209,970.80 385,477.64

249,787.0010,320.00Należności długoterminowe*III

0.00 0.00

B Aktywa obrotowe 6,288,672.48 12,500,942.96

Stan na koniec

I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 0.00

15,899.50Należności krótkoterminoweII

III Inwestycje krótkoterminowe 6,272,772.98

Pozycja AKTYWA

1 2

Aktywa trwałeA

IV

III

Pasywa razem

Rozliczenia międzyokresowe*

Inne zobowiązania*

13,434,963.28 19,636,207.60

0.00 0.00

156,143.86 282,058.07

0.000.00

0.00 0.00

282,058.07156,143.86

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*

8,544,205.39 0.00

19,353,149.534,733,614.03

0.00 0.00

1,000.001,000.00

13,278,819.42 19,354,149.53Kapitał (fundusz) własny, w tym:

Kapitał (fundusz) podstawowyI

A

Pozycja

1 2

PASYWA Stan na koniec

roku poprzedniego roku bieżącego

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe*

0.00

C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0.00 0.00

D Udziały (akcje) własne 0.00 0.00

Wartości niematerialne i prawne*I 0.00

Data sporządzenia:2017-03-31

Dorota Dębniak

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

Wojciech Kazała

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

6,500,000.006,926,000.00Inwetycje długoterminowe*IV

V

0.00

153,467.33

12,347,475.63

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

1. Środki pieniężne* 6,272,772.98 12,347,475.63

2. Inne inwestycje krótkoterminowe* 0.00 0.00

Aktywa razem 13,434,963.28 19,636,207.60

IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0.00 0.00

zgodnie z załącznikiem numer 4 do ustawy o rachunkowości

Data zatwierdzenia:
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Rachunek zysków i strat

za okres 2016-01-01 do 2016-12-31

roku poprzedniego

29,691,920.63

roku bieżącego

41,479,985.36

I. Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi: 29,691,920.63 41,479,985.36

41,253,401.3629,487,138.63Przychody 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:2017-03-31

Dorota Dębniak

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

Wojciech Kazała

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

226,584.00204,782.00Przychody 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 35,036.59 141,708.12

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

Data zatwierdzenia:

B.

81,555.35 224,848.92

I.

1.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

Koszty działalności pożytku publicznego

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

15,835,393.99

15,835,393.99

14,752,616.17

21,315,232.46

21,315,232.46

20,138,467.22

1,176,765.241,082,777.82

14,321,356.01 19,321,215.56Pozostałe 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

1,082,777.82

0.00 460.43

0.00

269,472.02

906,832.79

314,668.22 450,694.62

C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów 231,672.51 464,989.36

D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów 810,130.88 1,276,592.73

E. Wynik finansowy netto ogółem 13,278,068.27 19,353,149.53

I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia) 13,278,068.27 19,353,149.53

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

1) kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań 
warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie 
zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,

2) kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem 
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w 
ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii,

3) o udziałach (akcjach) własnych, w tym:
a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,
b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości           nominalnej, 
ich wartość księgowa, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują,
c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),
d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa wszystkich udziałów (akcji)             nabytych i 
zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

 

 



Data sporządzenia:2017-03-31

Data zatwierdzenia:

Dorota Dębniak Wojciech Kazała

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

6) informacje o strukturze kosztów

7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji
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Uchwała nr 4/2017 

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności 

FUNDACJI AVALON – BEZPOŚREDNIA POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM za rok 2016 

(okres: 01.01.2016 - 31.12.2016) 

 

Niniejszym:  

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

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

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

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

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

51033006305, legitymująca się dowodem osobistym serii AFV i numerze 265508 

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

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

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

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

750433 

 

Z dniem 30.06.2017 jednogłośnie przyjmujemy i zatwierdzamy sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 

rok 2016 (01.01.2016 - 31.12.2016). Przeznaczamy wynik finansowy na realizacje celów statutowych w 

przyszłych okresach. 

 

Warszawa 30.06.2017 

 



Warszawa, 30.06.2017 

 

Protokół z zebrania sprawozdawczego Fundacji 

AVALON – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym 

 

 

W dniu 30 czerwca 2017 r. w placówce Fundacji przy Al. Witosa 31 lok 103 w Warszawie odbyło się zebranie 

sprawozdawcze Fundacji. 

 

1. W zebraniu uczestniczyli: 

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

45081402510, legitymującego się dowodem osobistym serii AEM numer 695927 

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

PESEL: 77012801190, legitymujący się dowodem osobistym serii AMW i numerze 750433 

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

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

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

79090601251, legitymujący się dowodem osobistym serii AGD numer 138267 

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

51033006305, legitymująca się dowodem osobistym serii AFV i numerze 265508 

2. Zebranie prowadził Sebastian Luty. 

3. Protokołowanie i przygotowanie dokumentów z zebrania zostało powierzone Sebastianowi Luty. 

4. Prowadzący zebranie poinformował, że jest to coroczne zebranie w celu przedstawienia i zatwierdzenia 

sprawozdania merytorycznego i sprawozdania finansowego z działalności Fundacji za 2016 rok. 

5. Głos zabrał Sebastian Luty, przedstawiając zebranym sprawozdanie merytoryczne i sprawozdanie finansowe z 

działalności Fundacji za 2016 rok wraz z wynikami audytu. 

6. Sebastian Luty przedstawił plan działań i strategie rozwoju Fundacji w kolejnych okresach.  

7. Następnie głos zabrała Bożena Luty, informując o wynikach corocznej kontroli działalności fundacji i strategii na 

kolejne okresy działalności, jednocześnie rekomendując przyjęcie sprawozdania merytorycznego i finansowego 

za rok 2016. 

8. Zainicjowano dyskusję i oddano głos Pełnomocnikowi Zarządu Fundacji w celu przedstawienia dodatkowych 

informacji i odpowiedzi na dodatkowe pytania. 

9. Ustalono zawartość uchwały. 

10. Prowadzący zebranie przeszedł do głosowania nad uchwałą. 

11. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

  

 
  
 


































