Sprawozdanie merytoryczne
z działalności
Fundacji Rodziny Waksmundzkich PROJAN
w roku 2011
A. WSTĘP:
Fundacja Rodziny Waksmundzkich „PROJAN” istnieje od 13 stycznia 2009 r.
W roku 2011, 18 lipca, Zarząd Fundacji zmienił Statut.
Aktualne brzmienie Statutu przedstawiamy w załączeniu.
B. DANE
WYMAGANE
PRZEZ
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA
SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu
sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U.01.50.529):
1) Fundacja Rodziny Waksmundzkich „PROJAN”
00 – 738 Warszawa, ul. Sielecka 39 lok. 6
wpisana do KRS dnia 26 marca 2009 r.
nr KRS 0000326507
nr REGON 141802032
2) Dane członków zarządu fundacji:
Prezes Zarządu:
Katarzyna Waksmundzka
I Wice – Prezes Zarządu:
Justyna Cyran – Waksmundzka
II Wice - Prezes Zarządu:
Magdalena Dorota Rosek
3) Cele statutowe fundacji:
Do dnia 18 lipca 2011 r. obowiązywały cele określone w §5 Statutu Fundacji z dnia 13
stycznia 2009 r., zmienionego uchwałą z dnia 5 marca 2009 r., w następującym brzmieniu:
„Celem Fundacji jest działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego,
zwłaszcza w obszarach takich jak ochrona zdrowia, opieka i pomoc społeczna, oświata i
wychowanie, kultura i sztuka, opieka nad zabytkami, ochrona środowiska, rozwój
gospodarki i nauki, w tym w szczególności podejmowanie działań na rzecz postępu
cywilizacyjnego oraz walki z wykluczeniem społecznym.”
Zgodnie zaś z §5 Statutu Fundacji z dnia 18 lipca 2011 r., cele uzyskały nowe następujące
brzmienie: „Celem Fundacji jest charytatywne działanie społecznie użyteczne na rzecz
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wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, jego postępu cywilizacyjnego oraz
walki z wykluczeniem społecznym, obejmujące:
1. działalność w zakresie pomocy społecznej zmierzającą do umożliwienia osobom i
rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, w szczególności:
a) pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
b) opiekę nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi,
c) przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom,
d) opiekę i wsparcie osób chorych,
e) organizację wypoczynku dzieci i młodzieży;
2. działalność w zakresie ochrony zdrowia, w szczególności:
a) promocję zdrowego trybu życia,
b) upowszechnianie wiedzy o chorobach i sposobach przeciwdziałania ich
powstawaniu, jak również o formach i metodach leczenia,
c) ułatwianie dostępu do świadczeń medycznych i rehabilitacyjnych;
3. działalność w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;
4. działalność oświatową, w tym również polegającą na kształceniu studentów, w
szczególności:
a) wszelkie działania zmierzające do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży,
b) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz rozwój
świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej i prawnej,
c) pielęgnowanie polskości,
d) upowszechnianie wiedzy o wolnościach i prawach człowieka,
e) upowszechnianie wiedzy o prawach konsumenta,
f) upowszechnianie wiedzy o rodzicielstwie;
5. działalność kulturalną, w tym również:
a) ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
b) opiekę nad zabytkami;
6. działalność w zakresie ochrony środowiska;
7. działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu;
8. działalność naukową i naukowo-techniczną w szczególności w zakresie działań
zmierzających do:
a) rozwoju nauki, techniki, wynalazczości i innowacyjności, przedsiębiorczości i
gospodarki,
b) wdrażania nowych rozwiązań technicznych w różnych obszarach życia
społecznego, w tym w gospodarce;
9. dobroczynność;
10. działalność na rzecz kultu religijnego, w ramach uznanych prawnie na terenie RP
kościołów i związków wyznaniowych;
11. działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego;
12. promocję i organizację wolontariatu;
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13. pomoc Polonii i Polakom za granicą oraz promocja Rzeczypospolitej Polskiej za
granicą;
14. działania na rzecz ochrony praw człowieka, w tym:
a) na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych,
b) wyrównywanie praw kobiet i mężczyzn,
c) ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
wspomaganie rozwoju demokracji,
d) ochrona praw konsumentów,
e) rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działalność na rzecz integracji
europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.”

4) Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych,
a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych:
Zasady, formy i zakres działalności statutowej: środki:
Do dnia 18 lipca 2011 r., zgodnie z §6 Statutu Fundacji z dnia 13 stycznia 2009 r., zmienionego
uchwałą z dnia 5 marca 2009 r., Fundacja realizowała cele, o których była mowa w dawnym §5
Statutu, prowadząc (bądź wspierając, w szczególności finansowo, rzeczowo lub organizacyjnie,
podmioty prowadzące):
1. działania służące wyrównywaniu szans grup i jednostek słabszych lub zagrożonych
społecznym wykluczeniem,
2. działania na rzecz profilaktyki zdrowotnej i bezpiecznego stylu życia, pomocy w
ratowaniu zdrowia i życia, umniejszania przykrości związanych z pobytem w placówce
medycznej, pomocy w radzeniu sobie ze złą diagnozą medyczną,
3. działania wspomagające rozwój społeczności lokalnych, wspólnot samorządowych,
organizacji pozarządowych oraz innych instytucji i osób działających na rzecz dobra
publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego (m.in. w ochronie zdrowia,
edukacji i wychowaniu, sporcie i rekreacji, kulturze i sztuce, informacji, nauce,
przedsiębiorczości, ochronie środowiska, pomocy społecznej i humanitarnej, działalności
charytatywnej, wolontariacie),
4. programy badawcze, naukowe, informacyjne i wydawnicze służące zdobywaniu,
zgłębianiu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu zjawisk społecznych, ekonomicznych i
kulturalnych istotnych ze względu na cele Fundacji,
5. programy stypendialne i szkoleniowe dla uczniów i studentów wszelkiego rodzaju szkół,
wolontariuszy i specjalistów z różnych dziedzin,
6. współpracę krajową i międzynarodową na rzecz rozwoju demokracji, gospodarki,
edukacji, nauki, kultury, ochrony zdrowia i środowiska, pomocy społecznej i
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humanitarnej, wymiany informacji, pokojowego i harmonijnego współistnienia ludzi
różnych narodowości, kultur i wyznań,
7. działania służące promocji i upowszechnianiu zasad społeczeństwa obywatelskiego,
demokratycznego państwa prawnego oraz społecznej gospodarki rynkowej,
8. działania na rzecz ochrony praw i swobód wszystkich grup, mniejszości i jednostek,
9. działania rozwijające i promujące społeczną aktywność i odpowiedzialność,
10. działania na rzecz obiektów pamięci i kultu oraz zabytków,
11. działania na rzecz dziedzictwa kulturowego i narodowego.
Zgodnie zaś z §6 Statutu Fundacji z dnia 18 lipca 2011 r., Fundacja realizuje cele, o których
mowa jest w §5 obecnie obowiązującego Statutu, w szczególności poprzez:
a. organizowanie i przeprowadzanie aukcji, publicznych zbiórek charytatywnych, balów
charytatywnych, imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, akcji szkoleniowych i
informacyjnych, kampanii społecznych, konkursów, pikników oraz innych podobnych
przedsięwzięć;
b. udzielanie pomocy: finansowej, rzeczowej i organizacyjnej, w tym w szczególności:
i. udzielanie darowizn – pieniężnych, rzeczowych i innych;
ii. przyznawanie stypendiów;
iii. organizowanie i finansowanie zabiegów medycznych, kuracji i zabiegów
rehabilitacyjnych w ośrodkach i placówkach polskich i zagranicznych;
iv. przygotowywanie i rozpowszechnianie broszur informacyjnych na temat chorób,
metod ich leczenia;
v. organizowanie i finansowanie terapii i turnusów terapeutycznych na rzecz zdrowia
psychicznego, także dotyczących uzależnień i patologii społecznych;
vi. zakup leków i środków medycznych oraz sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego;
vii. zbiórki i zakup żywności, środków higieny i innych artykułów do realizacji
potrzeb życia codziennego;
viii. organizowanie i finansowanie zajęć mających na celu walkę z wykluczeniem
społecznym, takich na przykład jak nauka pływania czy nauka języków obcych, a
także zajęć mających na celu rozwój uzdolnień bądź też wyrównywanie deficytów
rozwojowych;
ix. organizowanie i finansowanie spotkań z kulturą, ze sztuką, ze specjalistami z
różnych dziedzin, a także z nauką;
x. organizowanie i finansowanie wydarzeń mających na celu niwelowanie
problemów związanych z samotnością czy osamotnieniem;
c. finansowanie i realizację inwestycji polegających w szczególności na budowie, remontach
lub modernizacjach placówek zdrowia, placówek pomocy społecznej, placówek
oświatowo-wychowawczych i edukacyjnych;
d. organizowanie i finansowanie wypoczynku, w tym kolonii i wycieczek dla dzieci,
młodzieży, osób starszych i wszelkich osób potrzebujących,
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e. organizowanie i finansowanie wydarzeń mających na celu poszerzanie współpracy
krajowej i międzynarodowej w sprawach istotnych z punktu widzenia celów Fundacji;
f. organizowanie i finansowanie działań na rzecz ratowania i ochrony ludności, ofiar
katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen, w kraju i za granicą.
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może także wspierać (w szczególności finansowo,
rzeczowo, organizacyjnie) działalność innych osób prawnych i fizycznych, a także innych
podmiotów, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
Realizacja celów statutowych i opis głównych zdarzeń prawnych z jej działalności o
skutkach finansowych:
W roku 2011 Fundacja podjęła następujące działania:
1. W ramach celu Fundacji określonego w Statucie jako działanie na rzecz wszechstronnego
rozwoju społeczeństwa polskiego oraz walki z wykluczeniem społecznym w obszarach
takich jak edukacja, kultura i sztuka oraz nauka, Zarząd – jeszcze w grudniu 2010 r. przyjął do realizacji projekt „Senior w Kulturze” w ramach programu „PROsenior”. Jego
realizacja nastąpiła w roku 2011. Celem projektu jest pomoc osobom starszym w
uczestniczeniu w wydarzeniach kulturalnych. W szczególności w ramach projektu Zarząd
postanowił organizować wyjścia do muzeów, galerii, kin, teatrów i innych tego typu
miejsc oraz wycieczki. W roku 2011 w ramach tego projektu zostały podjęte następujące
działania:
a. w styczniu osoby starsze odwiedziły Centrum Nauki Kopernik;
b. w kwietniu Seniorzy zwiedzili Muzeum Ordynariatu Polowego;
c. w październiku Muzeum Chopina;
d. w listopadzie zaś Fundacja podjęła działania zmierzające do zorganizowania
ponownego wyjścia do Muzeum Chopina zaplanowanego na styczeń 2012 r.
2. W ramach celu Fundacji określonego w Statucie jako działanie na rzecz wszechstronnego
rozwoju społeczeństwa polskiego oraz walki z wykluczeniem społecznym w obszarach
takich jak ochrona zdrowia, edukacja i wychowanie, informacja, przedsiębiorczość,
pomoc społeczna i humanitarna, Zarząd, w ramach programu „PROsenior”, realizował
projekt „Senior Wie Więcej”, który powstał na mocy Uchwały dnia 20 stycznia 2011 r.
Celem projektu jest poszerzanie wiedzy u osób starszych z zakresu różnych dziedzin
życia. W roku 2011 w ramach tego projektu zostały podjęte następujące działania:
a. w lutym odbyło się spotkanie z lekarzem specjalistą p.t.: „Nadciśnienie tętnicze i
choroby układu moczowego u osób w wieku podeszłym”;
b. w maju miało miejsce spotkanie z prawnikiem na temat prawa spadkowego i
lokalowego;
c. w listopadzie odbyło się spotkanie z przedstawicielem Policji na temat
bezpieczeństwa osób starszych na drogach.
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3. W ramach celu Fundacji określonego w Statucie jako działanie na rzecz wszechstronnego
rozwoju społeczeństwa polskiego oraz walki z wykluczeniem społecznym w obszarach
takich jak kultura i sztuka, nauka oraz rekreacja, Zarząd – w ramach programu
„PROsenior” – realizował projekt „Senior w Lokalu”, który powstał na mocy Uchwały z
dnia 25 lutego 2011 r. Celem projektu jest niwelowanie samotności lub osamotnienia
wśród Seniorów. Zarząd organizuje spotkania w modnych obecnie warszawskich
kawiarniach oraz łączy je z atrakcjami o charakterze edukacyjnym, artystycznym bądź
innym. W roku 2011 w ramach tego projektu zostały podjęte następujące działania:
a. w marcu miało miejsce spotkanie w kawiarni Cafe Melon; spotkaniu towarzyszyły
warsztaty malarskie;
b. w czerwcu Seniorzy udali się do lokalu „Cafe Lokalna”, gdzie grali w grę Blokus
Duo;
c. w grudniu odbyło się spotkanie w Cafe Próżna, połączone z mini wykładem o
twórczości w szkle.
4. W ramach projektu „PROsenior” Fundacja zorganizowała drugą edycję „Wieczoru dla
Seniora” – dobroczynnej imprezy z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych.
Celem imprezy, podobnie jak w roku 2010, było uhonorowanie osób starszych poprzez
dostarczenie im rozrywki – poczęstunku, tańców, muzyki oraz występu artystki.
5. W ramach celu Fundacji określonego w Statucie jako działanie na rzecz wszechstronnego
rozwoju społeczeństwa polskiego i walki z wykluczeniem społecznym, w obszarze takim
jak pomoc społeczna oraz oświata i edukacja, Fundacja zawarła współpracę z
Uniwersytetem Trzeciego Wieku działającym przy Szkole Wyższej Przymierza Rodzin
im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Warszawie, poprzez finansowanie Seniorom zajęć na
Uniwersytecie. Osoby starsze, które otrzymały dofinansowanie, spełniły warunki
„Regulaminu finansowania bądź dofinansowywania zajęć UTW działającego przy SWRP
w Warszawie”, powstałego na mocy Uchwały z dnia 5 października 2011 roku.
6. W ramach celu Fundacji określonego w Statucie jako działanie na rzecz wszechstronnego
rozwoju społeczeństwa polskiego i walki z wykluczeniem społecznym, w obszarach
takich jak ochrona zdrowia, pomoc społeczna, oświata i wychowanie, Zarząd realizował
program „PROrodzinie”, powstały na mocy uchwały Zarządu Fundacji z dnia 22 grudnia
2009 r. W roku 2011 w ramach tego programu zostały podjęte następujące działania:
a.
finansowano terapię zaburzeń rozwoju dla dwójki dzieci z Rodzinnego Domu
Dziecka w Białogardzie;
b.
finansowano kurs języka angielskiego oraz języka niemieckiego dla dzieci z
Rodzinnego Domu Dziecka w Białogardzie;
c.
finansowano zajęcia z nauki i doskonalenia pływania dla trojga dzieci z
Rodzinnego Domu Dziecka w Białogardzie;
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d.
sfinansowano dla piątki dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka w Białogardzie
wakacyjny obozów tematyczny na Mazurach;
e.
sfinansowano dla dwójki dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka w Białogardzie
kolonie terapeutyczne nad morzem;
f.
udzielono darowizny pieniężnej na rzecz Rodziny Zastępczej w Pszczynie na
zakup materiałów budowlanych potrzebnych do remontu domu;
g.
finansowano zajęcia z nauki języka angielskiego dla dwojga dzieci z Rodziny
Zastępczej w Pszczynie;
h.
sfinansowano dla trójki dzieci z Rodziny Zastępczej w Pszczynie kolonie
terapeutyczne w Zawoi;
i.
sfinansowano dla dwójki dzieci z Rodziny Zastępczej w Pszczynie wypoczynek w
Chęcinach;
j.
sfinansowano dla dzieci z Rodziny Zastępczej w Pszczynie weekend edukacyjny
w Warszawie;
k.
udzielono nieodpłatnego świadczenia z zakresu pomocy społecznej na rzecz
Urszuli, osoby niepełnosprawnej, która znalazła się wraz z dziećmi w trudnej sytuacji
życiowej;
l.
finansowano zajęcia nauki języka angielskiego dla Wojciecha i Tomasza.
7. W ramach celu Fundacji określonego w Statucie jako działanie na rzecz wszechstronnego
rozwoju społeczeństwa polskiego i walki z wykluczeniem społecznym, w obszarach
takich jak ochrona zdrowia, Zarząd realizował program „PROzdrowie”, powstałego na
mocy uchwały Zarządu Fundacji z dnia 06 maja 2011 r. W roku 2011 w ramach tego
programu zostały podjęte następujące działania:
a. finansowano rehabilitację Kamila;
b. finansowano terapię z zakresu integracji sensorycznej oraz pedagogiki Zofii oraz
jej przedszkole terapeutyczne;
c. finansowano zajęcia terapeutyczne Maksa;
d. udzielono darowizny pieniężnej na rzecz Władysławy na dofinansowanie zakupu
specjalistycznego wózka inwalidzkiego dla jej syna Adama oraz finansowano
świadczenia terapeutyczne Adama;
e. udzielono pomocy finansowej o charakterze pomocy społecznej na rzecz Beaty i
przez to pośrednio na rzecz jej dwóch córek: Zosi i Gabrysi;
f. finansowano terapię psychologiczną Kacpra;
g. finansowano świadczenia terapeutyczne Damiana;
h. udzielono darowizny pieniężnej na rzecz Roberta na dofinansowanie zakupu
specjalistycznego skutera inwalidzkiego;
i. udzielono darowizny pieniężnej na rzecz Grzegorza na dofinansowanie turnusu
rehabilitacyjnego;
j. finansowano rehabilitację Kamili;
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8. W ramach celu Fundacji określonego w Statucie jako działanie na rzecz wszechstronnego
rozwoju społeczeństwa polskiego i walki z wykluczeniem społecznym, Fundacja udzieliła
darowizny na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnymi Siłami”, z przeznaczeniem dla
podopiecznych prowadzonego przez Stowarzyszenie Domu Samotnej Matki.
9. Ponadto, Fundacja podjęła w 2011 r. działania:
a. związane z przyjmowaniem darowizn na cele statutowe,
b. związane z wypełnieniem obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości
(wprowadzenie polityki prowadzenia rachunkowości),
c. związane z opłacaniem abonamentu radiowego,
d. związane z uzyskiwaniem profesjonalnej pomocy prawnej na rzecz Fundacji,
e. związane z prowadzeniem strony WWW Fundacji,
f. związane z wolontariatem.
5) Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego:
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej;
6) Odpisy uchwał zarządu fundacji:
W załączeniu;
7) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np.
spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu
państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w
ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń:
W roku 2011 przychody ogółem Fundacji wyniosły 300.120.84 zł.
Na tę sumę złożyły się przychody z działalności statutowej w kwocie 299.735,62 zł oraz
przychody finansowe w kwocie 385,22 zł.
Źródłem uzyskania tych przychodów były:
a. Darowizny pieniężne w kwocie 280.296,78 zł,
b. Darowizny rzeczowe w kwocie 19.438,84 zł,
c. Odsetki od lokat bankowych w kwocie 385,22 zł,
Źródłem przychodów w 2011 roku były głównie darowizny od osób fizycznych.
8) Informacja o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych:
Ogółem koszty na realizację celów statutowych wyniosły 125.227,78 zł, z czego:
- koszty realizacji zadań statutowych – 102.059,78 zł
- darowizny – 23.168 zł
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b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.):
Ogółem koszty administracyjne wyniosły 126.061,10 zł, z czego:
- zużycie materiałów i energii – 14.668,43 zł
- usługi obce – 78.658,52 zł
- podatki i opłaty – 125 zł
- amortyzacja – 5.192,89 zł
- wynagrodzenia – 19.571,43 zł
- ubezpieczenia społeczne – 3.815,99 zł
- pozostałe koszty – 4.028,84 zł
c) działalność gospodarcza
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
d) pozostałe koszty:
Fundacja nie poniosła w 2011 r. innych kosztów.
9) Dane o:
a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i
z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:
Fundacja zatrudnia jedną osobę, na stanowisku - Asystent Zarządu.
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:
wynagrodzenia – 19.571,43 zł;
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:
nie dotyczy;
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia:
nie dotyczy – umów takich Fundacja nie zawierała;
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 nie udzieliła żadnej pożyczki;
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:
Fundacja podpisała umowę na prowadzenie rachunku bankowego z Bankiem BPH S.A.;
nr rachunku bankowego: 36 1060 0076 0000 3210 0017 6466
Saldo rachunku bieżącego na dzień 31.12.2011 r. wyniosło: 57.692,63 zł.
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w
spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek:
Fundacja nie nabyła żadnych obligacji ani akcji, nie objęła też żadnych udziałów.
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h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych
na to nabycie:
Fundacja nie nabyła żadnej nieruchomości.
i) nabytych pozostałych środkach trwałych:
Struktura środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, stan na dzień 31.12.2011
r.:
1. Urządzenia i maszyny o wartości początkowej 25.281,02 zł, wartość netto 17.466,90 zł
2. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej 1.419,74 zł, wartość netto 0 zł.
j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:
Suma bilansowa na dzień 31-12-2011 wyniosła 197.162,45 zł, z czego:
1. aktywa trwałe stanowiące środki trwałe wyniosły 17.466,90 zł, a aktywa obrotowe
wyniosły 179.695,55 zł, na co złożyły się: należności krótkoterminowe i roszczenia w
kwocie 52,41 zł, środki pieniężne w kwocie 57.692,63 zł oraz krótkoterminowe
rozliczenia międzyokresowe w kwocie 121.950,51 zł
2. Fundusze własne wyniosły 188.831,08 zł, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
wyniosły 8.331,37 zł, na co złożyły się: bieżące zobowiązania z tytułu dostaw w kwocie
7.698,23 zł oraz inne rozliczenia międzyokresowe w kwocie 633,14 zł.
10) Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe
(usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym
tej działalności:
Działalność taka nie została fundacji zlecona.
11) Informację o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a
także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych:
Fundacja złożyła w terminach przewidzianych w przepisach podatkowych zeznanie CIT-8
wraz z załącznikami CIT-D i CIT-8/O.
Fundacja jako organizacja pozarządowa realizuje cele zgodne z zapisami Ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych Art. 17 ust.1 pkt 4 i korzysta ze zwolnienia od podatku
dochodowego od osób prawnych.
Fundacja składa w terminach przewidzianych w przepisach podatkowych zeznania PIT-4.
12) W okresie sprawozdawczym w fundacji nie była przeprowadzona żadna kontrola.

Katarzyna Waksmundzka
Prezes Zarządu
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