SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI POMOCY DZIECIOM PRZEWLEKLE CHORYM "jerzyk"
w Przemyślu za 2011 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
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
Wiceprezes
Członek
Członek

Artur Cieliński zam.: Przemyśl, ul. Dworskiego 29/22
Tomasz Schabowski zam.: Przemyśl, ul. Opalińskiego 15/24
Maria Siębab zam.: Przemyśl, ul. Paderewskiego 20/65
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 2011 roku zajmowała się realizacją
wszystkich celów statutowych Fundacji, które brzmią:
- 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 22.05.2011 r. wspólnie z Centrum Kulturalnym
w Przemyślu zorganizowała "Dzień Otwarty Fundacji "jerzyk" - poznajmy się". Imprezie
patronowała Małżonka Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pani Anna Komorowska.
Podczas imprezy odbyła się licytacja otrzymanych przez Fundację przedmiotów:
- grafika od Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego - 1600 zł
- spinki, przycisk do papieru i zdjęcie z autografem od Premiera RP Pana Donalda Tuska - 850 zł
(darczyńca przekazał Fundacji do ponownej licytacji przycisk i zdjęcie)
- koszulka, kapelusz i zdjęcie z autografem od kulomiota mistrza olimpijskiego Tomasza
Majewskiego - 250 zł (darczyńca przekazał Fundacji do ponownej licytacji koszulkę)
- książki "Kobieta na krańcu świata 1 i 2" od Pani Martyny Wojciechowskiej - 300 zł
- srebrny medal z Onko - Olimpiady 2010 r. od Mateusza Cielińskiego - 600 zł
- zdjęcie Rzymu z nocy poprzedzającą beatyfikację JP II od Dariusza Delmanowicza - 250 zł
Oprócz tego podczas imprezy można było zakupić cegiełki i złożyć datek na rzecz Fundacji.
Łącznie zebrano kwotę 4733,80 zł
Kolejnymi punktani w programie "Dnia Otwartego..." były
- sztuka "Oscar i pani Róża", przygotowana wspólnie przez Fundację i CK w Przemyślu, której
scenariuszem i reżyserią zajęła się Pani Barbara Płocica. W spektaklu wystąpili - Jeremiasz
Jankowiak, Katarzyna Kramarz, Paweł Wcisło, Alicja Kunert, Tadeusz Tłuścik.
- występ Szkoły Tańca Unique Street Artist - w zespole, którym tańczy Mateusz Cieliński (syn
założyciela Fundacji);
- występ gościa "Dnia Otwartego..." Magdy Welc - zwyciężczyni III edycji programu Mam
Talent.
B. W dniu 01.06.2011 r. Fundacja „jerzyk” dokonała otwarcia punktu Fundacji na Oddziale
Pediatrycznym
Wojewódzkiego
Szpitala
im.
Św.
Ojca
Pio
w
Przemyślu.
Wzięli w nim udział m.in.: Poseł na Sejm RP Piotr Tomański, Starosta przemyski Jan Pączek,
Ordynator Oddziału dr. Henryk Kluz, Dyrektor banku PKO BP S.A. Krystyna Ewa Ciszewska,
Dyrektor Multibanku Paweł Klecha, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu Bogusława Pieczyńska.
Podczas otwarcia dzieci z przemyskiego Szpitala zabawiali wolontariusze Centrum Wolontariatu
przy TPPiR i Fundacji. Wystawiona została sztuka "Pchła szachrajka". Z okazji Dnia Dziecka
wszyscy mali podopieczni Szpitala dostali paczki ufundowane przez naszą Fundację.
W punkcie Fundacji 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.
Dodatkowo w tym dniu Fundacja „jerzyk” przekazała Oddziałowi Pediatrycznemu i Oddziałowi
Chirurgii Dziecięcej po dwa termometry bezdotykowe na potrzeby małych pacjentów o łącznej
wartości 388 zł.

C. W dniu 30.06.2011 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy
finansowej w kwocie 250 zł Małgorzacie Jareckiej na ręce matki Pani Katarzyny Jareckiej.
D. W dniu 02.08. 2011 r. Fundacji „jerzyk”, przekazała na ręce Dyrektora Szpitala
Wojewódzkiego w Przemyślu Pana Janusza Hamryszczaka i Ordynatora Oddziału Pediatrii
dr Henryka Kluza zakupiony za 6.400 zł spirometr Alpha 6000 wraz ze 140 ustnikami (wartość
detaliczna takiego zestawu to ok.8.000 zł).
Pieniądze na zakup aparatu pochodziły od sponsorów, zbierano je także podczas "Dnia
otwartego” Fundacji, któremu patronowała małżonka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska
oraz ze środków własnych Fundacji.
E. W dniu 12.08.2011 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy
finansowej w kwocie 500 zł na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego Katarzynie Lipka
w Ośrodku Rehabilitacyjno – Wypoczynkowym ALBATROS w dniach 02.09.2011 r. –
16.09.2011 r.
F. W dniu 08.09.2011 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 21 wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno –
Edukacyjno – Wychowawczego w Przemyślu do Kina Centrum w Przemyślu na projekcję filmu
„Kubuś Puchatek i przyjaciele”. Koszt zakupu biletów w kwocie 231,00 zł Fundacja „jerzyk”
pokryła ze środków własnych.
G. W dniu 04.11.2011 r. Fundacja „jerzyk” w przemyskim Hotelu Gromada zorganizowała
Konferencję medyczną pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Przemyśla Pana Roberta
Chomy. Tematem Konferencji były „Możliwości i metody wczesnego wykrywania
i diagnozowania chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży oraz psychologiczny aspekt
radzenia sobie z ewentualnie niekorzystną diagnozą”. Dzięki zaangażowaniu Fundacji a także
uprzejmości naszych gości udało się zaprosić do Przemyśla wybitnych onkologów dziecięcych
i psychologów z kilku wiodących ośrodków onkologicznych dla dzieci z terenu całej Polski.
Konferencja podzielona była na dwa panele: medyczny i psychologiczny. Zaproszonych gości
powitał Prezes Fundacji Artur Cieliński, następnie głos zabrał gość honorowy Poseł na Sejm RP
Marek Rząsa a uroczystego otwarcia konferencji dokonał w imieniu Prezydenta Miasta
Przemyśla jego Zastępca Grzegorz Hayder.
W części medycznej wystąpili:
Dr n. med. Agnieszka Dyla - Katedra i Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii
Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu im. Piastów Śląskich – wykład na temat: ”Od
objawu do rozpoznania w onkologii pediatrycznej”;
Dr n. med. Magdalena Rychłowska-Pruszyńska – Z-ca Kierownika Kliniki Chirurgii
Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie – wykład na temat:
”Zasady diagnozy i leczenia nowotworów kości u dzieci i młodzieży”;
Dr hab. n. med. Andrzej Kurylak prof. UMK - Z-ca Kierownika Katedry i Kliniki Pediatrii,
Hematologii i Onkologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medium

im. L. Rydygiera w Bydgoszczy – wykład na temat: ”Jak poprawić wyniki leczenia w onkologii
dziecięcej - znaczenie wczesnego rozpoznania";
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Kowalczyk – Kierownik Kliniki Hematologii, Onkologii
i Transplantologii Dziecięcej Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Prof. Antoniego Gębali
w Lublinie, konsultant krajowy w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej – wykład na
temat: "Alarmujące objawy onkologiczne nowotworów u dzieci".
W panelu części psychologicznej wystąpili:
Mgr Joanna Kmita - psycholog/pedagog Klinika Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży
Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie - członek Polskiego Towarzystwa
Psychoonkologicznego – wykład na temat: ”Odbiór diagnozy choroby nowotworowej ze względu
na wiek pacjentów”;
Mgr Aleksandra Tobota – psycholog/pedagog Klinika Chirurgii Onkologicznej Dzieci
i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie - członek Polskiego Towarzystwa
Psychoonkologicznego – wykład na temat: ”Choroba nowotworowa w życiu dzieci i młodzieży sposoby radzenia sobie”;
Doc. dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz – psycholog Klinika Hematologii, Onkologii
i Transplantologii Dziecięcej Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Prof. Antoniego Gębali
w Lublinie - członek Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.
Poziom prezentowanych wykładów, zakres przedstawionych tematów i sposób ich prezentacji
oparty na wieloletnim doświadczeniu większości wykładowców, pozwolił licznie zgromadzonym
na konferencji lekarzom i pielęgniarkom oraz innym zainteresowanym osobom na zdobycie
nowej lub poszerzenie obecnej wiedzy w temacie onkologii dziecięcej a w szczególności w jak
najszybszym diagnozowaniu chorób onkologicznych u dzieci i młodzieży. Zainteresowanie
konferencją przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Do sali konferencyjnej Hotelu Gromada
przybyły osoby nie tylko z Przemyśla ale także z Jarosławia, Lubaczowa, Sanoka, Jasła,
Brzozowa,
Radymna,
Cieszanowa,
Narola,
Pruchnika
i
Roźwienicy.
Podczas przerwy kawowej między poszczególnymi panelami, uczestnicy Konferencji oprócz
możliwości obejrzenia sprowadzonej przez nas z Warszawy dzięki uprzejmości Fundacji Herosi
wystawy fotograficznej „Poza ciszą” ukazującej dzieci chore onkologicznie przebrane za
wymarzone postacie, mogli też wymienić spostrzeżenia i uwagi zarówno miedzy sobą jak
i z zaproszonymi gośćmi.
Wszystkim wykładowcy, którzy uczestniczyli w naszej Konferencji uczynili to bezpłatnie (non
profit). Fundacja pokryła jedynie (ze środków własnych) koszty przejazdu i zakwaterowania
części wykładowców oraz koszty organizacyjne (wynajęcie pomieszczeń, druk plakatów i
zaproszeń i inne).
H. W dniu 04.11.2011 r. Fundacja „jerzyk” obchodziła swoje pierwsze urodziny i w związku z
tym zorganizowała w Sali Bankietowej Hotelu Gromada imprezę podczas której rozdała
wyróżnienia i nagrody główne Rubinowego Jerzyka 2011 w dwóch kategoriach: osoba i firma.
Fundacja uznała mianowicie, że wszystko co osiągnęła w 2011 roku było możliwe tylko dzięki
ofiarności jej dużych i małych sponsorów, firm, instytucji i osób fizycznych w związku z tym w
ten sposób chciała im podziękować i zachęcić do dalszego wspierania Fundacji.
Wyróżnienia w kategorii osoba:

- Dariusz Terendij – właściciel firmy Cabernet Webfabryka z Przemyśla;
- Renata Nowakowska – Dyrektor Centrum Kultury i Nauki „ZAMEK” z Przemyśla;
- Krystyna Mazur – księgowa, która nieodpłatnie prowadzi księgowość Fundacji;
RUBINOWY JERZYK 2011 – w kategorii osoba:
- Martyna Wojciechowska – Redaktor naczelny magazynu „National Geographic”, dziennikarka,
podróżniczka.
Wyróżnienia w kategorii firma:
- Multibank Oddział w Przemyślu;
- PKO BP Oddział w Przemyślu;
- Lineart Agencja Reklamowo – Wydawnicza z Przemyśla
RUBINOWY JERZYK 2011 – w kategorii firma
- KAZAR FOOTWEAR Sp. z o.o. z Przemyśla
I. W dniu 30.11.2011 r. Fundacja „jerzyk” zakupiła ze środków własnych trzy rozkładane szafy
ubraniowe (wartość 147 zł), które następnie wraz z bajkami i książkami przekazała na potrzeby
podopiecznych Specjalnego Przedszkola nr 11 w Lublinie.
J. W dniach 05.12.2011 – 20.12.2011 r. Fundacja „jerzyk” wspólnie ze Stowarzyszeniem
Przyjaciół Gimnazjum nr 3 w Przemyślu zorganizowała akcję charytatywną „SERCA – SERCU”
polegającą na zbiórce pieniężnej na rzecz chorej na serce Olgi Kopacz uczennicy Gimnazjum
nr 3 w Przemyślu. Akcję przeprowadzono w na terenie szkół miasta i gminy Przemyśl za zgodą
ich Dyrektorów (zgodnie z Ustawą z dn. 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych art 13 pkt d).
Datki zbierane były do zaplombowanych, opieczętowanych puszek. Datki przeliczano
komisyjnie. Wspólnie zebrano kwotę …………………. zł. Fundacja i Stowarzyszenie zebrane
środki przekazały na konto Olgi Kopacz w Towarzystwie Walki z Kalectwem w Przemyślu.
K. W dniu 21.12.2011 r. Fundacja „jerzyk” zorganizowała „Gwiazdkę” dla małych pacjentów
Szpitala Wojewódzkiego w Przemyślu. Wszyscy obecni na imprezie wspólnie z dziewczętami
z Zespołu Klubu Wojskowego przy 5 Batalionie Strzelców Podhalańskich w Przemyślu
zaśpiewali kilka kolęd a następnie chore dzieci otrzymały paczki świąteczne.
L. W 2011 roku Fundacja „jerzyk” zawarła porozumienie wolontariatu z dwójka rehabilitantów
Paniami Agnieszka Osieczko – Walat i Agnieszką Chabowską na rehabilitację dzieci. Obie Panie
zgodziły się rehabilitować podopiecznych Fundacji za darmo. Fundacja zobowiązała się jedynie
do pokrycia im kosztów dojazdu do rehabilitowanych dzieci. W 2011 roku Fundacja objęła
rehabilitacją trójkę małych podopiecznych. Koszt dojazdów do rehabilitowanych dzieci wyniósł
w 2011 r. kwotę 2031,70 zł.
Ł. W 2011 roku Fundacja ”jerzyk” wspólnie z Posłem na Sejm RP Panem Piotrem Tomańskim
zorganizowała akcję pod hasłem ”rozkręcamy rehabilitację” 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 we wrześniu 2011 roku a jej koniec nastąpił w czerwcu
2012 r.

Dla szkół, które zbiorą największą ilość nakrętek przewidziane zostały atrakcyjne nagrody
ufundowane przez Posła na Sejm RP Pana Piotra Tomańskiego :
1. miejsce – wieża RTV + nagroda niespodzianka
2. miejsce – odtwarzacz DVD + nagroda niespodzianka
3. miejsce - odtwarzacz DVD
Dla ucznia, który zebrał najwięcej nakrętek Pan Poseł ufundował wycieczkę do Sejmu.
M. W dniach 22.05.2011 r. – 31.12.2011 r. Fundacja ”jerzyk” prowadziła zbiórkę publiczną na
podstawie decyzji Prezydenta Miasta Przemyśla nr ZK 5311.9.2011.5 wydanej dnia 04.05.2011 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:
- 5.777,12 zł
W wyniku sprzedaży cegiełek wartościowych zebrano kwotę:
– 1.600,00 zł
Łącznie zebrano kwotę:
- 7.377,12 zł
Koszt wydrukowania cegiełek wartościowych wyniósł:

-

177,12 zł

Łączny dochód uzyskany ze zbiórki publicznej

- 7.200,00 zł

Zebrane środki zostały przeznaczone na poszczególne cele:
- zakup termometrów bezdotykowych na potrzeby Oddziału Chorób Dzieci
z Pododdziałem Pulmonologii Dziecięcej i Oddziału Chirurgicznego dla Dzieci
Wojewódzkiego Szpitala im. Ojca Pio w Przemyślu
388,00 zł;
- częściowe sfinansowanie zakupu spirometru do badania wydolności płuc dzieci na
potrzeby Oddziału Chorób Dzieci z Pododdziałem Pulmonologii Dziecięcej
Wojewódzkiego Szpitala im. Ojca Pio w Przemyślu
3599,97 zł;
- pomoc finansowa indywidualna dwóm chorym dzieciom
750,00 zł;
- zwrot kosztów dojazdów do rehabilitowanych podopiecznych fundacji
2031,70 zł;
- opłacenie wyjścia dzieci z Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego
w Przemyślu do kina na film „Kubuś Puchatek i przyjaciele”
231,00 zł;
- częściowe pokrycie kosztów związanych ze zorganizowaniem „Gwiazdki” dla
chorych dzieci ze Szpitala Wojewódzkiego w Przemyślu wraz z paczkami
201,33 zł;
Kwota wydatkowanych środków razem:

- 7.200,00 zł

Ogłoszenie o przeprowadzeniu zbiórki publicznej wraz z jej rozliczeniem ukazało się w Gazecie
„Super Nowości” w miesiącu styczniu 2012 roku.
N. W 2011 roku Fundacja „jerzyk” otrzymała też z tytułu nawiązek (art. 47 i 57a kk.) lub
świadczeń pieniężnych (art.49 kk.) kwotę 9471,56 zł, które wydatkowała na cele statutowe
Fundacji a szczegółowe rozliczenie złożyła na ręce Ministra Sprawiedliwości w szczegółowym
sprawozdaniu.
3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym "jerzyk" nie prowadziła w 2011 roku
działalności gospodarczej.
4. Odpisy uchwał zarządu fundacji.
Zarząd Fundacji w 2011 r. podjął 10 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 2011 roku przez Fundację wyniosły: 36.102,53 zł
Przychody razem: 36.102,53 zł
w tym:
- darowizny – 19.430,97 zł
- publiczna zbiórka pieniędzy - 7.200,00 zł
- nawiązki i świadczenie pieniężne - 9.471,56 zł
6. Informacja o poniesionych kosztach.
Koszty w 2011 r. poniesione przez Fundację wyniosły: 32.453,80zł zł
- na realizację celów statutowych 30.622,43 zł
- na administrację
0 zł
- na działalność gospodarczą
0 zł
- pozostałe koszty
1.831,37 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 2011 roku Fundacja nie zatrudniała osób na umowę o pracę.
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 2011 roku nie dokonywała wypłat dla członków zarządu i innym organom
fundacji oraz osób kierujących.

d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia,
Fundacja w 2011 r. nie wypłacała żadnych wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia.
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 2011 r. nie udzieliła żadnych pożyczek pieniężnych.
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku,
Wysokość kwoty na rachunku bankowym na koniec 2011 roku wynosiła:
- Multibank Oddział w Przemyślu – 3.108,06 zł
- Aliorbank Oddział w Przemyślu – 499,70 zł
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach
prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek,
Fundacja w 2011 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 2011 roku nie nabyła żadnych nieruchomości.
i) nabytych pozostałych środkach trwałych,
Fundacja w 2011 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
3.648,73zł
w tym: - środki pieniężne w kasie i banku 3.648,73 zł
- należności
0,00 zł
-zobowiązania
0,00 zł
8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe
oraz wyniku finansowym tej działalności.
Fundacja w 2011 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 2011 r. złożyła deklaracje podatkowe CIT – 8 i CIT – 8/O
Na dzień 31.12.2011 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.

