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"Dziecko jest chodzącym cudem, jedynym, wyjątkowym i niezastąpionym".  

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
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Wrocław, czerwiec 2012 r. 



2 
 

I. Dane podstawowe Fundacji ROSA: 

• Adres 50-079 Wrocław, ul. Ruska 20/21, lok. 9 

• Posiadane Jednostki organizacyjne         Brak 

• Podstawowy przedmiot działalności PKD    91.33.Z Działalność pozostałych 

organizacji członkowskich, gdzie 

indziej niesklasyfikowana 

• Sąd prowadzący Rejestr Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej  

we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego 

• Rodzaj Rejestru KRS Rejestr Stowarzyszeń, Innych 

Organizacji Społecznych i Zawodowych, 

Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki 

Zdrowotnej 

• Data dokonania wpisu 18.05.2004 

• Data uzyskania statusu OPP 04.04.2005 

• Nr wpisu w Rejestrze 0000207472 

• Nr statystyczny REGON 592287129 

 

II. Dane dotyczące członków Zarządu  

Zarząd Fundacji w 2011 roku sprawowany był jednoosobowo. 
Funkcję Prezesa Zarządu Fundacji pełni Pan Bohdan Pecuszok. 
 

Zarząd podjął w 2011 r. następujące uchwały: 

- Uchwała Nr 1 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie wniosku Rady Fundacji o zmianę Statutu Fundacji 
oraz wyrażenia zgody przez Zarząd na zawnioskowane zmiany, 
- Uchwała Nr 2/2011 z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Fundacji ROSA za 2010 r., 
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- Uchwała Nr 3/2011 z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
merytorycznego Fundacji ROSA za 2010 r., 
- Uchwała NR 4/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia Fundacji ROSA do 
Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, 
- Uchwała Nr 5 z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany adresu siedziby Fundacji, 
- Uchwała Nr 6 z dnia 10 października 2011 r. w sprawie przyjęcia podmiotu uprawnionego do 
przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, do wykonania badania lub przeglądu 
sprawozdania finansowego Fundacji za 2010 r., 
- Uchwała Nr 7 z dnia 10 października 2011 r. w sprawie przyjęcia strategii Fundacji ROSA, 
- Uchwała Nr 8 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany niektórych punktów w Regulaminie Akcji 
Twoja Szkoła. 
 

III. Cele Fundacji  

Celem Fundacji jest popieranie wszechstronnego rozwoju i edukacji społeczeństwa, a zwłaszcza 
działalności społecznej, informacyjnej, wychowawczo – pedagogicznej, oświatowej oraz 
działalności mającej na celu wsparcie potrzebujących. 
 
Nasza wizja   

Pomagamy dzieciom i młodzieży, aby w przyszłości stali się szczęśliwszymi ludźmi i lepszymi 
obywatelami. Fundacja Rosa dąży, by być jedną z największych organizacji pozarządowych w 
Polsce działających w tym celu. 

Nasza misja 

Fundacja Rosa działa, aby młodzi obywatele Polski byli szczęśliwi, dobrzy i mądrzy. Pomagamy w 
poratowaniu zdrowia, propagujemy wzorce i rozpowszechniamy wiedzę: wszystko to dla i wśród 
dzieci i młodzieży naszego kraju. Pomagamy tym, którzy nie mogą poradzić sobie sami. 

 
 
IV.  Fundacja realizuje swoje cele statutowe w następujących obszarach: 

1. kultura, oświata, edukacja 
2. ochrona środowiska 
3. prawa człowieka 
4. ochrona i promocja zdrowia 
5. rozwój regionalny, pomoc społeczna 
 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

a) Pomoc społeczną, w tym: pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 

b) Działalność charytatywną; 
c) Ochronę i promocję zdrowia oraz wsparcie służby zdrowia; 
d) Działalność na rzecz wspierania rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych; 
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e) Propagowanie za pomocą sieci internetowej treści edukacyjnych i informacyjnych;  
f) Podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnych, regionalnych, 

internetowych i wszelkich innych przejawów tworzenia społeczności ludzkich; 
g) Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych; 
h) Przeciwdziałanie patologiom społecznym; 
i) Promocję i organizację wolontariatu; 
j) Naukę, edukację, oświatę; 
k) Działalność wspierającą technicznie i informacyjnie szkolnictwo i edukację, a także służbę 

zdrowia; 
l) Rozwój krajoznawstwa oraz organizację wypoczynku dzieci i młodzieży; 
m) Ekologię, ochronę zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego; 
n) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 
o) Promocję kultury, sztuki, oraz ochronę dóbr kultury i tradycji; 
p) Upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich; 
q) Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami; 
r) Promocję zatrudniania i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy; 
s) Działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 
t) Dla osiągnięcia swoich celów statutowych, Fundacja może wspierać działalność innych 

podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji; 
 

W zakresie realizacji celów statutowych Fundacja w 2011 roku przeprowadziło następujące 

działania: 

A. Akcja Twoja Szkoła  

Ideą akcji Twoja Szkoła jest podnoszenie jakości nauczania dzieci i młodzieży. Zebrane fundusze 
przeznaczane są na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, książek, tablic 
multimedialnych i innych pomocy dydaktycznych. Fundacja pomaga wyposażyć szkoły w 
najnowocześniejsze narzędzia, które pozwalają uczniom zdobywać wiedzę na wysokim poziomie 
oraz umiejętności praktyczne przydatne w dorosłym życiu. Pieniądze zbierane w programie mogą 
być przeznaczane na szkolenia podnoszące kwalifikacje nauczycieli, wprowadzanie nowych 
rozwiązań dydaktycznych czy dodatkowe zajęcia dla najzdolniejszych uczniów. O tym, co jest w 
szkole najbardziej potrzebne, decyduje dyrektor placówki, mając na uwadze cele i charakter akcji. 

Od początku prowadzenia akcji Twoja Szkoła, tj. od 2009 roku (zbieranie 1% podatku 
dochodowego za rok podatkowy 2008), do akcji tej podatnicy włączyli ogólnie 1 899 placówek. W 
2011 roku Fundacja Rosa zebrała na koncie akcji Twoja Szkoła kwotę 169.105,61 zł, w tym 
darczyńcy wpłacili na konta 263 placówek kwotę 165.714,01 zł. Na konto ogólne akcji Twoja Szkoła 
wpłynęło 3.391,60 złotych. 

W 2011 roku 46 placówek skorzystało ze zgromadzonych środków w ogólnej kwocie 55.922,81 zł i 
przeznaczyło je na zakup sprzętu komputerowego, projektorów medialnych, radioodtwarzaczy, 
oprogramowania komputerowego do prowadzenia sekretariatu szkoły, biblioteki oraz komunikacji 
internetowej szkoła-rodzice-szkoła. Wykorzystano również kwotę 46.598,77 zł z ogólnego konta 
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akcji Twoja Szkoła na dofinansowanie dla 33 szkół. Ogółem w akcji Twoja Szkoła w 2011 r. 
wykorzystano kwotę 102.521,58 złotych. 

W ramach akcji Twoja Szkoła od 2010 roku prowadzony jest projekt Lekki Tornister, którego 
animatorami byli rodzice ze Szkoły Podstawowej w Nieszawie.  

Realizacja projektu Lekki Tornister zapewnia uczniom możliwość pozostawienia podręczników i 
przyborów szkolnych w szkołach. Niedofinansowane placówki nie mają środków na stosowne 
wyposażenie sal uczniowskich, stąd też Fundacja Rosa współfinansuje zakup nowoczesnych i 
estetycznych szafek ze skrytkami na rzeczy uczniów. Dzięki temu dzieci w wieku wczesnoszkolnym 
mogą wracać do swoich domów z lekkimi tornistrami, które nie będą nadmiernie obciążać pleców. 

W 2011 roku z pili ogólnej programu Twoja Szkoła wyposażono 4 szkoły w ramach projektu Lekki 
Tornister na łączną kwotę 22.384,02 zł, dwie placówki zostały dofinansowane przy projekcie Twoja 
Szkoła przy zakupach z własnych kont na kwotę 174,78 zł oraz 1 placówka otrzymała kwotę 
1.000,00 zł na organizację dnia dziecka. Pozostała kwota z puli ogólnej akcji Twoja Szkoła w 
wysokości 23.039,97 zł została wykorzystana przez 26 placówek na zakup sprzętu komputerowego, 
projektorów medialnych, radioodtwarzaczy, oprogramowania komputerowego do prowadzenia 
sekretariatu szkoły, biblioteki oraz komunikacji internetowej szkoła-rodzic-szkoła.    

W roku 2011 Fundacja zmieniła regulamin akcji Twoja Szkoła. Do najważniejszych zmian należy 
obniżenie z 750 zł do 500 zł progu zebranych środków, powyżej którego szkoły mogą korzystać ze 
zgromadzonych środków oraz zmiana formy dysponowania środkami. Wcześniej szkoły 
otrzymywały w ramach darowizny przedmioty edukacyjne, które były przez nie wybierane, 
obecnie szkoły same dokonują zakupu potrzebnych przedmiotów zgodnie z celami statutowymi 
Fundacji.  

B. Pokój Uśmiechu 

W 2011 r. kontynuowaliśmy akcję „Pokój Uśmiechu”, którego celem jest tworzenie na dziecięcych 
oddziałach szpitalnych przyjaznych pomieszczeń do zabawy i relaksu dla małych pacjentów. Bardzo 
często są to sale, które również bywają wykorzystywane do nauki czy spożywania posiłków przez 
chore dzieci. W 2011 r. naszymi „Pokojami Uśmiechu” zaczęły również być sale terapeutyczne czy 
zabiegowe, które remontowaliśmy i wyposażaliśmy w najpotrzebniejszy sprzęt i meble. Na 
realizację Pokoi Uśmiechu w 2011 r. przeznaczono kwotę 56.209,45 zł. 

W tym roku dokończone zostały Pokoje Uśmiechu, których realizacja rozpoczęła się jeszcze w 2010 
r. tj. czterech pokoi terapeutycznych na dziecięcym oddziale psychiatrycznym w Wojewódzkim 
Szpitalu Specjalistycznym im. Gromkowskiego we Wrocławiu, Dziecięcym Ośrodku Zamiejscowym 
przy ul. Kasprowicza. W 2011 r. zarząd Fundacji podjął decyzję, by do akcji włączyć szpitale spoza 
Wrocławia i w związku z tym kolejne pokoje zostały utworzone w Legnicy ( izba przyjęć i świetlica  
na Oddziale Pediatrycznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy) oraz w 
Bolesławcu (Bawialnia na Oddziale Pediatrycznym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu), w 
którym kolejne pokoje (w tym Poradnia Neonatologiczna i Szkoła Rodzenia) zostały utworzone na 
początku 2012 r. co istotne, w większości prace remontowo – budowlane były prowadzone przez 
„siły własne” szpitala, jednakże tam, gdzie wymagany był udział specjalistycznej ekipy, koszty 
robocizny ponosiła również Fundacja.  



6 
 

   

 

C. Pokoje Terapeutyczne 

W ramach projektu Pokoje Terapeutyczne Fundacja Rosa stworzyła w 2011 r. 12 Pokoi 
Terapeutycznych. Były to tzw. Sale Doświadczania Świata, sale do integracji sensorycznej, 
rehabilitacji ruchowej oraz pomieszczenia do terapii innego typu. Powstały one na teranie całej 
Polski (Wrocław, Głogów, Legnica, Słupsk, Kąkowa Wola, Kraków, Świebodzice, Piława Górna, 
Bielawa, Sosnowiec, Zielona Góra). Wyposażenie pokoi w specjalistyczny sprzęt umożliwiło 
prowadzenie terapii niezbędnej dla poprawy kondycji psychicznej i fizycznej dzieci 
niepełnosprawnych. Na ten cel Fundacja przeznaczyła kwotę 163.590,52 zł. 
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D. Delfinoterapia 

W 2011 roku Fundacja Rosa sfinansowała wyjazd na delfinoterapię do Turcji dla dziewięciorga 
dzieci, organizowany przez Fundację Dobra Wioska. Niezwykła terapia z delfinami to szansa na 
poprawę stanu zdrowia dzieci cierpiących na dziecięce porażenie mózgowe, autyzm, Zespół Downa 
i wiele innych dolegliwości. Koszt dofinansowania delfinoterapii to kwota 55.139,67 zł. 

 

 

E. Budowa Hospicjum Cordis 

Fundacja Rosa wsparła budowę Hospicjum Cordis w Katowicach. Na oddział dziecięcy ze środków 
Fundacji zakupione zostały specjalistyczne łóżka oraz wanna z hydromasażem (listopad 2011). Na 
ten cel Fundacja przeznaczyła w sumie 170.000 zł. 
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F. Wsparcie dla organizacji prowadzących zajęcia terapeutyczne z dziećmi 

Fundacja Rosa współfinansuje projekty edukacyjno-terapeutyczne dla dzieci w wieku 
wczesnoszkolnym oraz dla nastolatków. Otwarcie się na projekty wspierające najmłodszych m.in. z 
trudnościami  neuropsychologicznymi wynika bezpośrednio z misji i wizji fundacji: podejmowanie 
wszelkich możliwych działań dla dobra najmniejszych obywateli naszego kraju. 

Od początku 2011 roku Rosa współpracuje ze wrocławskim Stowarzyszeniem 
Neuropsychologicznym „Pod Klonowym Liściem”, które otacza opieką terapeutyczną i edukacyjną 
dzieci z diagnozą dysfunkcji mózgu, zwłaszcza niedokształcenia mowy pochodzenia korowego. 

Projekty terapeutyczno-edukacyjne współfinansowane przez Fundację Rosa składają się z pomocy 
psychologicznej dla dzieci i ich rodziców oraz różnego rodzaju zajęć diagnostyczno-
terapeutycznych z zakresu neuroterapii (m.in. biofeedback, nowoczesna metoda diagnostyczna 
QEEG – brain mapping, metoda diagnostyki i terapii Warnkego, terapia sensoryczna). 

Dzięki dofinansowaniu ze środków Fundacji dzieci ze Stowarzyszenia m. in. wyjechały w sierpniu 
2011 r. na letni obóz do Sokołowska.  

Fundacja dofinansowała działania Stowarzyszenia w kwocie 32.400,00 zł.  

 
 
Dodatkowo w październiku 2011 r. Fundacja Rosa dofinansowała budowę hali do jazdy konnej 
przez Fundację Hipoterapia z Krakowa oraz prowadzone przez nią zajęcia hipoterapeutyczne z 
dziećmi niepełnosprawnymi. 

Fundacja dofinansowała również zajęcia terapeutyczne prowadzone przez Stowarzyszenie Pomocy 
Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski z Chojnowa i Fundacji Mamy Dziecko (listopad 2011). 

 

G. Wsparcie dla innych organizacji pozarządowych 

 

1. Współorganizacja wernisażu na rzecz dzieci z zespołem Downa - "Rytm życia" (marzec 
2011); 

2. Wsparcie konkursu skrzypcowego "Młody Paganini" (kwiecień 2011); 
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3. Pomoc w zorganizowaniu festynu dla dzieci ze wsi - "Święta Małych Wilków" w Wilczynie k/ 
Obornik Śląskich (maj 2011); 

4. Dofinansowanie projektu Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie "Trampolina" - 
"Uniwersytet Latający" realizowanego na wrocławskim Nadodrzu (czerwiec 2011); 
 

 
 

5. Wsparcie dla akcji "Legnicki Żonkil Nadziei" (lipiec 2011); 
6. Dofinansowanie działalności Ośrodka Nowy Świat w Legnicy (wrzesień 2011); 
7. Pomoc dla świetlicy w Brzegu – zakup gier i zabaw edukacyjnych oraz komputera 

(październik 2011); 
8. Wsparcie dla Towarzystwa Rodzin Wielodzietnych z Krosna – zakup butów dla 

najbiedniejszych dzieci (październik 2011); 
9. Wsparcie projektu "Duszno" realizowanego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych 

(listopad 2011); 
 

 
 

 

 

H. Szkoły Uśmiechu 

Od października 2011 r. do lipca 2012 r. na terenie gmin Bielawa i Piława Górna realizowany jest 
program „Szkoły uśmiechu – niwelowanie barier edukacyjnych uczniów szkół specjalnych w 
powiecie dzierżoniowskim”. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 
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Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 9.1.2. wyrównywanie szans edukacyjnych 
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług 
edukacyjnych, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Umowa została 
zawarta na dofinansowanie projektu w kwocie 234.485 zł. Do końca 2011 r. na konto Fundacji w 
ramach projektu wpłynęła kwota 58.044,89 zł. 

 

I. Zbiórki elektroodpadów (zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) 

Do celów statutowych Fundacji Rosa należy działalność edukacyjna, działalność na rzecz ekologii 
i ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, a w tym 
rozwój przedsiębiorczości. Wobec tego w dniu 26 lipca 2011 r. została podpisana z firmą AG-EKO 
Aneta Gonera z Lubina umowa, której przedmiotem było podjęcie wspólnych działań 
zmierzających do zorganizowania zbiórek odpadów, w tym ZSEiE. W roku 2011 odbyły się dwie 
zbiórki elektropdpadów: 5 listopada i 17 grudnia, na terenie Parku Handlowego Bielany we 
Wrocławiu. Łącznie zebrano ok. 5.600 kg zużytego sprzętu. W trakcie zbiórek rozdawano ulotki 
edukacyjne oraz torby ekologiczne, których zadaniem było z jednej strony edukowanie na temat 
konieczności ekologicznego i zgodnego z prawem pozbywania się nieprzydatnych urządzeń RTV i 
AGD, a z drugiej strony promowanie Fundacji Rosa. 

Ze względu na zmianę strategii Fundacji, akcja będzie prowadzona do wyczerpania się 
przygotowanych materiałów informacyjnych i edukacyjnych.  

 

J. DobryUczynek.info 

Celem zwiększenia możliwości pozyskiwania środków na działalność charytatywną, a jednocześnie, 
aby powiększyć grupę osób potrzebujących, które mogą korzystać z dobroczynności innych, 
podjęty został projekt DobryUczynek.info. Jego celem jest stworzenie serwisu internetowego, na 
którym osoby potrzebujące pomocy mogą zgłaszać swoje potrzeby, a osoby chcące wspomóc – 
mogą dokonywać wpłat – w sposób łatwy, czyli za pośrednictwem przelewów elektronicznych. 

W celu realizacji tego projektu, w dniu 12 listopada 2011r. została podpisana umowa, której 
przedmiotem jest wykonanie opisanego powyżej serwisu internetowego. 

Do końca roku 2011 trwały prace. Serwis został uruchomiony do testowania w marcu 2012r. 

 

K. Akcje okolicznościowe 

 

1. Wyjście na basen z dziećmi niepełnosprawnymi ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Jaszkotlu (czerwiec 2011) i z dziećmi z Zespołu Szkół Specjalnych  
w Legnicy (grudzień 2011); 
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2. Fabryka Świętego Mikołaja – dzięki pieniądzom zebranym w trakcie akcji ok. 1000 dzieci  
z najbiedniejszych wrocławskich rodzin otrzymały świąteczne paczki. Pozostałe środki 
zostały przekazane na kontynuację prac remontowych w Klinice Chirurgii i Urologii 
Dziecięcej we Wrocławiu; 

3. Paczki Świąteczne dla dzieci – Fundacja w grudniu 2011 roku przygotowała paczki  
z wymarzonymi prezentami dla blisko 400 dzieci z całej Polski.  

 

 

L. Pomoc indywidualna 

 

1. Sfinansowanie wyjazdu Sary Dragan na Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy do Moskwy, 
2. Opłacenie Terapii czaszkowo-krzyżowej Daniela Sochackiego 
3. Zakup kombinezonu rehabilitacyjnego dla Szymona Jaworskiego 

 

V. Informacje o prowadzonej działalności 

• Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej 
• Fundacja nie prowadziła odpłatnej działalności pożytku publicznego 

Informacja o wysokości uzyskanych przychodów i ich źródłach: 

W analizowanym okresie sprawozdawczym wpływy z tytułu wpłaty 1 % podatku dochodowego 
wyniosły 6.735.672,83 zł, pozostałe przychody statutowe wyniosły 58.044,89 zł a przychody z 
tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych i z tytułu udzielonych pożyczek 
303.533,26 zł.  

Informacja o wysokości poniesionych kosztów: 

W analizowanym okresie Fundacja poniosła koszty realizacji zadań statutowych - w wysokości        
4.211.581,89 zł, koszty administracyjne - w wysokości 684.394,05 zł, koszty finansowe - w 
wysokości 9.055,93 zł. 
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Informacja o wielkości zatrudnienia i wynagrodzeniu osób zatrudnionych oraz o wydatkach na 

wynagrodzenia z umów zlecenia:  

W 2011 r. średniorocznie zatrudnienie w Fundacji wyniosło 4,79 etatu na umowę o pracę, a ich 
łączne wynagrodzenie wyniosło 395.148,60 zł brutto. Umowami cywilnoprawnymi związanych 
było 42 osoby, a ich łączne wynagrodzenie wyniosło 140.876,34 zł brutto. Przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie członków zarządu wyniosło kwotę 7.124,94 zł brutto.  

 

Informacja o udzielonych przez Fundację pożyczkach pieniężnych: 

Fundacja, działając na podstawie § 9 ust. 7 Statutu, w 2011 r. zawarła aneksy do umowy pożyczki 
zawartej w 2010 r. z Podatnik.info Sp. z o.o., zwiększając kwotę udzielonej pożyczki o kwotę 
630.000,00 zł.   

 

Informacja o wysokości środków ulokowanych na rachunkach bankowych:  

Wg stanu na dzień 31.12.2011 r. środki finansowe Fundacji w wysokości 5.156.527,35 zł znajdują 
się na rachunkach bankowych w kwocie 91.464,05 zł, a kwotę 5.065.063,30 zł stanowią lokaty 
terminowe.  

 
Informacja o wysokości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w 

spółkach prawa handlowego oraz nabytych nieruchomościach i pozostałych środkach trwałych: 

W analizowanym okresie sprawozdawczym w Fundacji nie wystąpiły takie zdarzenia jak: 
• Nabycie obligacji / akcji / objęcie udziałów 
• Nabycie nieruchomości. 
 

W 2011 r. zostały zakupione przez Fundacje środki trwałe (zestaw komputerowy) na kwotę 2 
994,00 zł. Fundacja nabyła także wartości niematerialne – oprogramowanie (MS Office i program 
antywirusowy) za kwotę 1.316,00 zł. 
 

Informacja o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe:  

W analizowanym okresie sprawozdawczym Fundacja zawarła umowę o dofinansowanie projektu: 
Szkoły Uśmiechu i niwelowanie barier edukacyjnych uczniów szkół specjalnych w powiecie 
dzierżoniowskim. Umowa opiewała na kwotę dofinansowania 234.485,00 zł, z czego 199.312,25 zł 
to środki europejskie a 35.172,75 zł to środki z budżetu krajowego. 
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Informacja o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych oraz o 

składanych deklaracjach podatkowych: 

W 2011 r. Fundacja złożyła deklarację CIT-8 wykazując dochód wolny od podatku dochodowego w 
wysokości 2.054.100,30 zł. 
 

Informacja o przeprowadzonych w Fundacji kontrolach: 

W analizowanym okresie sprawozdawczym, w Fundacji nie były przeprowadzane kontrole 
zewnętrzne.  

 

data sporządzenia: 21 czerwca 2012  

data zatwierdzenia: 21 czerwca 2012 

 

 

Bohdan Pecuszok 

Prezes Zarządu 

 

 

 


