
SPRAWOZDANIE 

Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI POMOCY DZIECIOM PRZEWLEKLE CHORYM "jerzyk" 

w Przemyślu za 2012 r. 

 

1. Podstawowe informacje o fundacji. 

 

Nazwa fundacji, siedziba i adres.  

 

    Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym "jerzyk" 

    37-700 Przemyśl ul. Żwirki i Wigury 14 

    adres poczty elektronicznej – biuro@fundacjajerzyk.pl; 

 

adres do korespondencji jest taki sam jak adres siedziby Fundacji:  

Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym „jerzyk” ul. Żwirki i Wigury 14, 37-700 

Przemyśl; 

 

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, Nr w KRS, Nr Regon, NIP.  

   

  Data wpisu  w KRS - 17.11.2010 r.  

  Numer KRS  - 0000370505  

  Regon  - 180635049  

  NIP  - 7952511154  

 

Zarząd Fundacji.  

 

Prezes   Artur Cieliński  zam.: Przemyśl, ul. Dworskiego 29/22  

Wiceprezes  Tomasz Schabowski zam.: Przemyśl, ul. Opalińskiego 15/24 

Członek Maria Cielińska zam.: Przemyśl, ul. Paderewskiego 20/65 

Członek  Anna Kazienko zam.: Przemyśl, ul. Wołodyjowskiego 10A 

 

Cele statutowe Fundacji.  

 

1. pomoc dzieciom i młodzieży przewlekle chorym w tym szczególnie na choroby 

nowotworowe; 

2. ochrona zdrowia oraz i promocja ratowania życia dzieci i młodzieży; 

3. prowadzenie różnorodnych działań mających za zadanie łagodzenie psychicznych i 

psychologicznych skutków leczenia u dzieci i ich rodzin, 

4. wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz 

charytatywnym, 

5. promocja i zachęcanie do profilaktyki zdrowotnej. 

 

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej fundacji z podaniem realizacji celów 

statutowych. 

. 

Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym "jerzyk" w 2012 roku zajmowała się realizacją 

wszystkich celów statutowych Fundacji, które brzmią:  
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- pomoc dzieciom i młodzieży przewlekle chorym w tym szczególnie na choroby nowotworowe; 

- ochrona zdrowia oraz i promocja ratowania życia dzieci i młodzieży; 

- prowadzenie różnorodnych działań mających za zadanie łagodzenie psychicznych 

i  psychologicznych skutków leczenia u dzieci i ich rodzin; 

- wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz 

charytatywnym; 

- promocja i zachęcanie do profilaktyki zdrowotnej.  

 

Aby zrealizować te cele, Fundacja:  

 

A. W dniu 27.01.2012 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy 

finansowej w kwocie 300 zł na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego Piotrowi Pierchała 

w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci ”ZABAJKA 2” w Złotowie; 

 

B. W dniu 04.03.2012 r. Fundacja „jerzyk”, zakupiła a następnie przekazała na ręce Dyrektora 

Szpitala Wojewódzkiego w Przemyślu Pana Janusza Hamryszczaka dwa termometry 

bezdotykowe, na potrzeby dzieci leczonych na Oddziale Laryngologicznym tegoż Szpitala 

o wartości 206 zł. Pieniądze na zakup termometru pochodziły ze środków własnych Fundacji;   

 

C. W dniu 13.03.2012 r. Fundacja „jerzyk” zorganizowała akcję mającą na celu sprawienie 

przyjemności i uprzyjemnienie losu dzieciom dotkniętym chorobą. Akcja polegała na 

zaproszeniu i pokryciu kosztów biletów dla 39 wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno –

Edukacyjno – Wychowawczego w Przemyślu do Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki 

„Zamek” na przedstawienie teatralne bajki ”O krasnoludkach i Sierotce Marysi” wystawiane 

przez Grupę Teatralną GUMAA. Koszt  zakupu biletów  w kwocie 312,00 zł Fundacja „jerzyk” 

pokryła ze środków własnych; 

 

D. W dniu 24.04.2012 r. Fundacja „jerzyk” pokryła koszty wynajmu leżaka w kwocie 51 zł, dla 

matki podopiecznego Fundacji Adama Mrówczyńskiego przebywającego na Oddziale Pediatrii 

Szpitala Wojewódzkiego w Przemyślu; 

 

E. W dniu 11.05.2012 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy 

finansowej w kwocie 418 zł na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego Katarzynie Lipka 

w Sanatorium Uzdrowiskowym ”GLINIK” w Wysowej Zdrój; 

 

F. W dniu 13.05.2012 r. zorganizowała I Koncert Charytatywny Fundacji „jerzyk” - 

„Rozkręcamy rehabilitację” - pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Anny 

Komorowskiej. W koncercie wystąpili młoda wokalistka z Przemyśla Monika Damaszko, 

beatboxer z Singapuru Dharni, uczestnik polskiej edycji Must Be The Music i 5 beatboxer 

ostatnich Mistrzostw Świata, zespół Ratatam z Rzeszowa, oraz gwiazda wieczoru zespół Volver. 

Koncert mógł odbyć się dzięki sponsorowi firmie ZAFRAN GROUP z Poznania, która pokryła 

wszelkie koszty związane z organizacją koncertu.  

Podczas koncertu ze sprzedaży cegiełek i gadżetów Fundacji zebrano kwotę 4.040 zł. 

 

G. W dniu 01.06.2012 r. Fundacja „jerzyk” wspólnie z Teatrem BAZYL ART zorganizowała 

Dzień Dziecka dla małych pacjentów Szpitala Wojewódzkiego w Przemyślu podczas, którego 



oprócz wystawionej przez Teatr BAZYL ART bajki  chore dzieci otrzymały też fundacyjne 

upominki. 

 

H. W dniu 16.06.2012 r. Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych zorganizowała dla 

wolontariuszy współpracujących z Fundacją ognisko – koszt 360 zł; 

 

I. W dniu 13.09.2012 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy 

finansowej w kwocie 400 zł na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego Jagodzie Labus 

w ”Prywatnej Praktyce Rehabilitacyjnej ERMED” w Katowicach; 

 

J. W dniu 13.09.2012 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy 

finansowej w kwocie 420 zł na częściowe dofinansowanie dostawy i montażu platformy 

przychodowej V64 w ”ORTO PLUS LIFTS KACZMARCZYK, HUTNIK Spółka Jawna” 

w Częstochowie dla Piotra Pierchały; 

 

K.  W dniu 23.11.2012 r. w przemyskim Hotelu Gromada Fundacja Pomocy Dzieciom 

Przewlekle Chorym „jerzyk” z Przemyśla już po raz drugi zorganizowała Konferencję medyczną, 

której tematem tym razem było „Postępowanie rehabilitacyjne w chorobach dzieci 

i młodzieży – właściwy wybór metod terapeutycznych – wybrane aspekty praktyczne”. 

Honorowy patronat nad Konferencją objął Prezydent Miasta Przemyśla Pan Robert Choma. 

Dzięki zaangażowaniu organizatorów a także uprzejmości zaproszonych wykładowców udało się 

do Przemyśla sprowadzić znaczących specjalistów z zakresu rehabilitacji, praktycznie z całej 

Polski. Na początek zaproszonych gości powitał Prezes Fundacji Artur Cieliński, następnie 

uroczystego otwarcia konferencji w imieniu Prezydenta Miasta Przemyśla P. Roberta Chomy, 

dokonał Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla P. Grzegorz Hayder. Po uroczystym otwarciu 

Konferencji wystąpili przedstawiciele Posłów na Sejm RP P. Marka Rząsy i P. Piotra 

Tomańskiego (nie mogli osobiście wziąć udziału gdyż w tym dniu trwały obrady Sejmu), którzy 

odczytali uroczyste listy od obu Posłów. 

 

Następnie rozpoczęła się część merytoryczna Konferencji: 

 Wykład: "Organizacja opieki rehabilitacyjnej u dzieci z wczesnymi uszkodzeniami 

mózgu" – dr Maria Król – Przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom 

Niepełnosprawnym "Krok po Kroku" w Zamościu; 

 Wykład: ”Fizjoterapia onkologiczna w pediatrii” - mgr Jarosław Napiórkowski - 

Kierownik Działu Rehabilitacji Ambulatoryjnej Dziecięcego Szpitala Klinicznego 

w Lublinie; 

 Wykład: ”Zaopatrzenie ortopedyczne i kizezjotaping w onkologii pediatrycznej” - 

fizjoterapeuta Dariusz Potrzyszcz - Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie; 

 Wykład: ”Wielokierunkowe działanie neurorehabilitacji w procesie usprawniania 

pacjenta po urazie czaszkowo – mózgowym” - dr n. o kult. fiz. Roman Olejniczak; 

 Wykład: "Doświadczenia własne w usprawnieniu wieloprofilowym dzieci z różnymi 

trudnościami rozwojowymi" - mgr fizjoterapii Joanna Surowińska - Prezes Polskiego 

Towarzystwa Terapeutów Metody Volty w Warszawie, Centrum Fizjoterapii 

i Wspomagania Rozwoju ”MANUS medica” w Warszawie; 

 Wykład: "Rehabilitacja dzieci z porażeniem mózgowym - stały postęp" - prof. dr hab. 

n. med. Andrzej Kwolek – Instytut Wydział Medyczny Uniwersytet Rzeszowski; 



 

Poziom prezentowanych wykładów, szeroki zakres przedstawionych tematów i sposób ich 

prezentacji, oparty na wieloletnim doświadczeniu wykładowców, pozwolił bardzo licznie 

zgromadzonym na konferencji lekarzom, rehabilitantom, fizjoterapeutom oraz innym 

zainteresowanym osobom, na zdobycie nowej lub poszerzenie obecnej wiedzy w zakresie 

sposobów, metod jak i form rehabilitacji dzieci i młodzieży w różnych przypadkach 

chorobowych. 

Zainteresowanie konferencją przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Do sali konferencyjnej 

Hotelu Gromada w Przemyślu przybyło ok. 150 osób, nie tylko z Przemyśla ale także z innych 

miejscowości praktycznie całego starego województwa przemyskiego. Podczas przerwy 

kawowej, uczestnicy Konferencji wymieniali się swoimi spostrzeżenia i uwagami zarówno 

miedzy sobą jak i z zaproszonymi gośćmi. Nie mniej burzliwe dyskusje trwały praktycznie po 

każdym zakończonym wykładzie. 

Po raz kolejny okazało się, że organizowanie tego typu konferencji na naszym terenie ma jak 

największy sens oraz jest jak najbardziej wskazane i zasadne. Bardzo duże zainteresowanie 

uczestników jak i poziom dyskusji podczas jej trwania sprawiają, że Fundacja ”jerzyk” widzi 

sens swoich działań i chce aby listopadowe konferencje stały się cykliczną imprezą. Szczególnie, 

że część osób uczestniczących w Konferencji jeszcze podczas jej trwania wyrażała chęć wzięcia 

udziału w ewentualnej, kolejnej Konferencji organizowanej przez Fundację. 

O skali zainteresowania Konferencją świadczy także zaciekawienie nią mediów takich jak: 

Gazeta Codzienna Nowiny, Tygodnik Gazeta Przemyska, Radio ESKA czy Przemyska Telewizja 

Kablowa TOYA. 

Zorganizowanie konferencji możliwe było dzięki sponsorom: PGNiG Oddział w Sanoku, 

Kancelarii Notarialnej Jerzy Obler i Bogusław Gajda s.c., Hotel „Gromada” w Przemyślu, 

Galiszkiewicz & Kurpiel – Nieruchomości, LIDER Pośrednictwo Finansowo Ubezpieczeniowe, 

Firma Motoryzacyjna B. Pudlik & J. Ostrowski s.j.; 

 

L. W dniu 23.11.2011 r. Fundacja „jerzyk” podsumowała dwa lata swojej działalności i już po 

raz drugi, w dowód wdzięczności i uznania za okazaną dobroć serca i bezinteresowną pomoc 

Fundacji, wręczyła coroczne wyróżnienia i nagrody ”Rubinowego jerzyka” za rok 2012, zarówno 

osobom jak i firmom. Wieczór zaczął się od prezentacji multimedialnej osiągnięć Fundacji 

w dwóch latach działalności, jakiej dokonał Prezes Fundacji Artur Cieliński. Następnie 

rozpoczęła się część oficjalna podczas, której nastąpiło wręczenie wyróżnień i nagród głównych 

laureatom połączone z podziękowaniami za pomoc jaką do tej pory okazali Fundacji. Wręczenie 

nagród swoimi występami muzycznymi umilili uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego 

w Przemyślu. 

 

Wyróżnienia w kategorii osoba: 

 

• Grzegorz Hayder – Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla 

• Agnieszka Osieczko – Walat – rehabilitantka i fizjoterapeutka, wolontariuszka Fundacji 

• Mateusz Nodżak – student, wolontariusz Fundacji 

 

RUBINOWY JERZYK 2011 – w kategorii osoba: 

 

- Katarzyna Kierzkowska, Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich - DALKIA Warszawa S.A. 

 



 

Wyróżnienia w kategorii firma: 

 

• Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie, Oddział w Sanoku 

• Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Przemyślu 

• Kazar Footwear w Przemyślu 

 

RUBINOWY JERZYK 2011 – w kategorii firma 

 

-  ”ZAFRAN GROUP” Biuro Doradztwa Personalnego w Poznaniu; 

 

 

Ł. W dniu 06.12.2012 r. Fundacja „jerzyk” zorganizowała Mikołaja dla małych pacjentów 

Szpitala Wojewódzkiego w Przemyślu, Przy organizacji tej uroczystości Fundacja ”jerzyk” 

skorzystała z pomocy młodzieży z Gimnazjum w Drohojowie. Uczniowie z tegoż Gimnazjum 

przygotowali dla dzieci przebywających w Szpitalu przepiękne przedstawienie teatralne 

”Królewna Śnieżka”, które zostało wystawione na holu Oddziału Pediatrii gdyż profesjonalnie 

przygotowane do przedstawienia dekoracje nie zmieściłyby się w szpitalnej świetlicy, nie 

mówiąc już o licznie zgromadzonej publiczności z kilku szpitalnych oddziałów, która 

entuzjastycznie przyjęła występ młodych aktorów. Zakończenie przedstawienia nie stanowiło 

końca atrakcji dla dzieci przebywających na leczeniu, gdyż okazało się że odwiedził ich jeszcze 

Święty Mikołaj, który wszystkim, tym odważnym i tym, które trochę się bały Pana z brodą, 

małym pacjentom szpitala, wręczył ufundowane przez Fundację paczki mikołajowe. 

Zaznaczyć trzeba też, że na dwa dni przed wizytą Świętego Mikołaja, Oddział Pediatrii, Chirurgii 

Dziecięcej i sale dla dzieci na Oddziale Laryngologicznym, zostały odświętnie przybrane 

ozdobami wykonanymi przez młodzież z Gimnazjum w Drohojowie. Kolorowe gwiazdki, 

choinki, łańcuchy i wycinanki świąteczne spowodowały, że miejsca te stały się magicznie 

kolorowe, wesołe i bardziej przytulne, co chociaż w jakimś stopniu powinno uprzyjemnić 

chorym dzieciom, pobyt w Szpitalu w okresie Świąt;   

 

M. W dniu 07.12.2012 r. prezent mikołajowy od Fundacji ”jerzyk” otrzymały dzieci i młodzież 

z Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Przemyślu, które Fundacja 

zaprosiła do Centrum Kultury i Nauki ”ZAMEK” w Przemyślu na sztukę ”Jak Kudłatek Święta 

Zmieniał”. Dwudziestu pięciu wychowanków OREWU wraz z opiekunami miało możliwość nie 

tylko miło i przyjemnie spędzić czas, ale też po spektaklu obdarowane zostało upominkami 

mikołajkowymi. Wyprawa do teatru była dla dzieci wielkim wydarzeniem i dostarczyła im wielu 

pozytywnych emocji i przeżyć.. Koszt  zakupu biletów  w kwocie 375 zł Fundacja „jerzyk” 

pokryła ze środków własnych; 

 

N. W dniach 16.11.2012 – 30.11.2012 r. (akcja przeciągnęła się do końca 2012 roku) Fundacja 

„jerzyk” zorganizowała akcję charytatywną „WYGRAJ(MY) Z ANOREKSJĄ” polegającą na 

zbiórce pieniężnej na rzecz chorej na anoreksję Pauliny Rewackiej uczennicy Zespołu Szkół 

Ekonomicznych w Przemyślu. Akcję przeprowadzono w na terenie zaprzyjaźnionych 

przemyskich szkół. Datki zbierane były do zaplombowanych, opieczętowanych puszek. Datki 

przeliczano komisyjnie. Fundacja zebrała kwotę 1.173,80 zł. Fundacja „jerzyk” postanowiła z 

własnych środków dodać do zebranych pieniędzy kwotę 326,20 zł i całe środki w kwocie 1500 zł 

przekazała na konto Pauliny. 



 

O. W myśl porozumienia wolontariatu zawartego w 2011 roku miedzy Fundacją „jerzyk” 

a rehabilitantkami Paniami Agnieszka Osieczko – Walat i Agnieszką Schabowską dotyczącym 

rehabilitacji dzieci przez obie Panie za darmo, jedynie za pokrycie im kosztów dojazdu do 

rehabilitowanych dzieci w roku 2012 rehabilitowani byli mali podopieczni Fundacji. Koszt 

dojazdów do rehabilitowanych dzieci wyniósł w 2012 r. kwotę 2955,76 zł.  

 

P. W 2012 roku Fundacja ”jerzyk” wspólnie z Posłem na Sejm RP Panem Piotrem Tomańskim 

zorganizowała już po raz drugi akcję pod hasłem ”Rozkręcamy Rehabilitację – II Edycja” 

polegającą na zbiórce plastikowych nakrętek. Zebrane środki ze sprzedaży nakrętek 

przeznaczone mają zostać, w głównej mierze na rehabilitację dzieci, a także na stworzenie 

własnego punktu rehabilitacji oraz na inne cele statutowe Fundacji. Akcja rozpoczęła się 

w październiku 2012 roku a jej koniec nastąpi w czerwcu 2013 r. 

Dla szkół, które zbiorą największą ilość nakrętek przewidziane zostały atrakcyjne nagrody 

ufundowane przez Posła na Sejm RP Pana Piotra Tomańskiego : 

1. miejsce – telewizor 32’’  

2. miejsce – wieża RTV 

3. miejsce - odtwarzacz DVD 

Dla ucznia, który zbierze najwięcej nakrętek przewidziano nagrodę niespodziankę. 

 

R. W dniach 01.01.2012 r. – 31.12.2012 r. Fundacja ”jerzyk” prowadziła zbiórkę publiczną na 

podstawie decyzji Prezydenta Miasta Przemyśla nr ZK 5311.25.2011.5 – wydanej 

dnia 19.12.2011 r., rozszerzonej następnie decyzją Prezydenta Miasta Przemyśla 

Nr ZK.5311.25.2011/2012.5  z dnia 08.05.2012 r. 

 

Zbiórka została przeprowadzona na terenie miasta Przemyśl w postaci: 

- zbierania ofiar do puszek kwestarskich; 

- sprzedaży cegiełek wartościowych. 

 

W wyniku zbierania ofiar do puszek kwestarskich zebrano kwotę:   -   1.795,36 zł 

W wyniku sprzedaży cegiełek wartościowych zebrano kwotę:   –  4.540,00 zł 

        Łącznie zebrano kwotę:   -   6.335,36 zł 

 

Koszt wydrukowania cegiełek wartościowych wyniósł:   -      340,71 zł 

 

Łączny dochód uzyskany ze zbiórki publicznej    -   5.994,65 zł 

 

Zebrane środki zostały przeznaczone na poszczególne cele: 

- zakup termometrów bezdotykowych na potrzeby dzieci leczonych na Oddziale 

Laryngologicznym Wojewódzkiego Szpitala im. Ojca Pio w Przemyślu      206,00 zł  

- dopłata do turnusów rehabilitacyjnych dla dwójki chorych dzieci       718,00 zł;  

- częściowe pokrycie kosztów związanych z rehabilitacją chorych dzieci              2,211,00 zł; 

- opłacenie biletów, dla dzieci z Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego 

w Przemyślu, do teatru na przedstawienia: ”Bajka o Krasnoludkach i Sierotce Marysi” 

i „ Jak Kudłatek Święta Zmieniał”  -         687,00 zł; 

- częściowe pokrycie kosztów związanych z zakupem platformy przychodowej V64 na potrzeby 

chorego dziecka                      420,00 zł; 



- wsparcie finansowe chorego na serce dziecka               1.752,65 zł. 

 

Kwota wydatkowanych środków razem:                 -   5.994,65 zł 

 

 

Ogłoszenie o przeprowadzeniu zbiórki publicznej wraz z jej rozliczeniem ukazało się w ”Gazecie 

Przemyskiej” w miesiącu styczniu 2013 roku. 

 

S. Fundacja "jerzyk" przez cały  2012 roku prowadziła punktu Fundacji na Oddziale 

Pediatrycznym Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu gdzie mali pacjenci mogą wypożyczyć 

sobie gry elektroniczne PSP, przenośne odtwarzacze DVD, odtwarzacze CD, audiobooki, książki, 

puzzle, gry, zabawki, maskotki  i inne rzeczy, które mają za zadanie umilić im pobyt w szpitalu 

 

                       

3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru    

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 
 

Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym "jerzyk" nie prowadziła w  2012 roku 

działalności gospodarczej.  

 

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji. 

 

Zarząd Fundacji w 2012 r. podjął 11 uchwał.  

 

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł, 

odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych 

z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń. 

 

Przychody uzyskane w 2012 roku przez Fundację wyniosły: 60 149,22 zł 

 

Przychody razem:    60 149,22 zł w tym:   

 

- darowizny od osób fizycznych –    3.207,08 zł 

- darowizny od osób prawnych –  43.341,77 zł 

- publiczna zbiórka pieniędzy  -    5.994,65 zł 

- nawiązki sądowe -         500,00 zł 

- świadczenia pieniężne –     7.105,72 zł 

 

Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym "jerzyk" w roku 2012 nie prowadziła 

odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych i w związku 

z tym nie poniosła żadnych kosztów tych świadczeń; 

 

                

 

 

6. Informacja o poniesionych kosztach. 

 



Koszty w 2012 r. poniesione przez Fundację wyniosły: 59 861,85 zł 

- na realizację celów statutowych -  59 715,95 zł 
- na administrację –            0,00 zł 

- na działalność gospodarczą -          0,00 zł 

- pozostałe koszty -        145,90 zł 
 

7. Dodatkowe dane o: 
 

a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z 

wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej, 

              

W 2012 roku Fundacja zatrudniała 1 osobę na umowę o dzieło.  

       

b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia, 

nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób 

zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej, 

 

Fundacja w 2011 r. nie wypłacała żadnych wynagrodzeń z tytułu umów o pracę.  

 

c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie 

członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością 

gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, 

 

Fundacja w 2012 roku nie dokonywała wypłat dla członków zarządu i innym organom  

fundacji oraz osób kierujących.  

 

d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia, o dzieło 

 

Fundacja w 2012 r. wypłaciła kwotę 1051 zł brutto tytułem wynagrodzeń z umów o dzieło.  

 

e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze 

wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy 

statutowej udzielania takich pożyczek, 

 

Fundacja w 2012 r. nie udzieliła żadnych pożyczek pieniężnych.  

 

f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku, 

 

Wysokość kwoty na rachunku bankowym na koniec 2012 roku wynosiła: 

- Multibank Oddział w Przemyślu –   918,97 zł 

- Aliorbank Oddział w Przemyślu – 3.291,58 zł 

 

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach 

prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek, 

 

Fundacja  w 2012 roku nie nabyła żadnych obligacji i nie objęła udziałów i akcji w spółkach  

prawa handlowego.  



     

h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to 

nabycie, 

 

Fundacja w 2012 roku nie nabyła żadnych nieruchomości.  

 

i) nabytych pozostałych środkach trwałych, 

 

Fundacja w 2012 roku nie nabyła żadnych środków trwałych.  

 

j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 

sporządzanych dla celów statystycznych, 

 

Aktywa trwałe                                                     0,00 zł 

Aktywa obrotowe                                         4 221,97 zł     

 w tym: - środki pieniężne w kasie i banku  4 221,97 zł 

            - należności                                              0,00 zł 

            -zobowiązania                                      431,77 zł 

 

 

8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe  

oraz wyniku finansowym tej działalności. 

 

Fundacja w 2012 roku nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe 

i samorządowe. 

 

9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych,  

a także informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych.   

 

Fundacja za 2012 r. złożyła deklaracje podatkowe CIT – 8; CIT – 8/O; 4R  

 

Na dzień 31.12.2012 r. na Fundacji nie ciążą żadne zobowiązania z tytułu podatków, ceł,  

ubezpieczeń i innych świadczeń.  

 

10. Informacja o przeprowadzonych kontrolach w fundacji w okresie  

sprawozdawczym. 

 

W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie przeprowadzono żadnej kontroli. 

 


