
FUNDACJA "PROMIEŃ SŁOŃCA" 
ORGANIZACJA  POŻYTKU  PUBLICZNEGO  KRS  0000226337 

05-120 LEGIONOWO UL.JAGIELLOŃSKA 69 
TEL. 0(22)774-27-63 

NIP 536-176-56-20      REGON 140031199 
 

 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI  FUNDACJI  "PROMIEŃ SŁOŃCA" 

za  2020 rok 

1. Informacje ogólne o Fundacji: 

a)  Fundacja ,,Promień Słońca ” 

b)  Siedziba Fundacji – Legionowo ul. Jagiellońska 69. tel.774-27-63 

c)  Fundacja wpisana  do Krajowego Rejestru Sądowego  

z dniem   13.01.2005 r.     

pod numerem KRS 0000 22 63 37 

d) REGON 140031199  

e) Zarząd Fundacji: 

Jerzy Jastrzębski- Prezes Fundacji 

Zam. Legionowo                                                                                                                                                      ul 
Zwycięstwa   

Helena Olkucka- Wiceprezes Fundacji 

Zam. 05-123 Chotomów 

ul. Życzliwa 4                                                                                                                                                   

Anna Smolińska- Skarbnik Fundacji 

Zam. 06-100 Pułtusk 

ul  Na Skarpie 13/19             

f) Cel statutowy Fundacji: 

Pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzinom  

w przystosowaniu się do życia w społeczeństwie.  
 

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej: 

a) Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
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*  Podjęto szereg działań integrujących społeczność lokalną wokół idei wspierania osób 
niepełnosprawnych.   

 Zarząd i członkowie Fundacji jako inicjatorzy cyklicznej imprezy integrującej osoby niepełnosprawne i 
społeczność lokalną brali  aktywny udział w przygotowaniach                        i organizacji  Dni Osób 
Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego     2020 w tym: 

1.12.2019 Ogłoszenie konkursów literackiego, plastycznego, małych form scenicznych i medialnych -   

publikacja regulaminów 

 13.01.2020r.  IX Dni osób Niepełnosprawnych wykład Angelo Pentarisa „Jak uwolnić swój całkowity 

potencjał"-  koncert z duetu Shandy & Eva. 

 1.01.2020 - 16.02.2020 Przyjmowanie prac konkursowych konkursu literackiego 
 
1.01.2020 - 16.02.2020 Przyjmowanie zgłoszeń na konkurs form scenicznych i medialnych 
 
5.03.2020 - 9.03.2020 Przyjmowanie zgłoszeń na konkurs plastyczny 
 
1.01.2020 - 16.02.2020 Zgłaszanie kandydatur do orderu „Przyjaciel Niepełnosprawnych” 
 
5..03. 2020 godz.10.00  Uroczyste otwarcie DON 
- Wręczenie orderu Przyjaciel Niepełnosprawnych 
- eliminacje do konkursu małych form scenicznych i medialnych 
 
21.03.2020  Obchody Światowego Dnia Wiedzy o Zespole  Downa (online) 
 
1 – 30.04.2020 Kwiecień miesiącem wiedzy o autyzmie ( online) 
  
18.05. -20.06.2020   Domowy  Plener malarski Plener Malarski „Chodź pomaluj mój świat”-  MÓJ 

ŚWIAT W KORONIE.-IX Dni Osób Niepełnosprawnych miasta Legionowo i powiatu Legionowskiego. 

Październik -2020Październik Miesiącem Osób Niemówiących Integracyjna akcja powiatowa AAC  

 Fundacja nawiązała współpracę z wieloma organizacjami  ngo, przedsiębiorcami                             i  
instytucjami z terenu Powiatu Legionowskiego 

 zakupiono sprzęt  gospodarstwa domowego i meble do wyposażenia pracowni gospodarstwa 
domowego  

 zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów i dzieci przedszkolnych 

 zakupiono meble do gabinetu terapii pedagogicznej 

 Fundacja współuczestniczyła w organizacji  uroczystości szkolnych,  spotkań integracyjnych -
poczęstunki dla podopiecznych  Fundacji i ich rodziców, opiekunów  

 zorganizowano przy współudziale Fundacji warsztaty pozalekcyjne (edukacyjno-muzyczne, 



FUNDACJA "PROMIEŃ SŁOŃCA" 
ORGANIZACJA  POŻYTKU  PUBLICZNEGO  KRS  0000226337 

05-120 LEGIONOWO UL.JAGIELLOŃSKA 69 
TEL. 0(22)774-27-63 

NIP 536-176-56-20      REGON 140031199 
 

 

mydlarskie, świeczkowe, florystyczne, witrażowe, mozaikowe)  

 IV Krajowe Warsztaty Witrażu i Mozaiki 

 Fundacja zakupiła materiały warsztatowe do przeprowadzenia warsztatów artystycznych 
(plastycznych, mozaikowych, świeczkowych, mydlarskich, florystycznych) dla podopiecznych 
Fundacji i ich rodziców/opiekunów 

 Fundacja sfinansowała podopiecznym zakup upominków i nagród w konkursach (matematyczno-
przyrodniczym, humanistycznym, warcabowym) 

 Fundacja prowadziła akcję w mediach w celu  przeciwdziałania nietolerancji społecznej                   
i wykluczaniu społecznemu osób niepełnosprawnych intelektualnie w  wyniku, której powstało 
wiele artykułów prasowych, cykl artykułów  na platformie internetowej  Nasze Miasto-Warszawa 

 Fundacja zorganizowała po raz kolejny akcję 1% od podatku nie tylko na terenie powiatu 
legionowskiego ,ale i poza nim 

 Fundacja w roku 2020r. korzystała z dotacji PFRON na realizację przedsięwzięć z zakresu  sportu, 
kultury, turystyki i rekreacji – zamierzone wydarzenia z powodu epidemii zostały odwołane. 
Środki finansowe zwrócone.  

  

 Przedstawiciel Fundacji brał aktywny udział w  pracach Powiatowej  Społecznej Rady  do Spraw  
Osób Niepełnosprawnych   

 Fundacja aktywnie prowadziła działania na rzecz usamodzielniania osób z niepełnosprawnością 
intelektualną poprzez zapewnienie im pracy, mieszkań wspieranych, treningowych.  

b) Opis realizacji celów statutowych:                                                                                                            

 W ramach prowadzonej działalności statutowej  w 2020 roku zebrano następujące  środki   
finansowe: 

 

 

c) Opis głównych zdarzeń prawnych: 

Brak zdarzeń prawnych w działalności o skutkach finansowych w 2018r. 

3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej: 

Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej. 

4. Odpisy uchwał   Zarządu Fundacji: 

Uchwała nr 1/2020 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 20.01.2020 r. w sprawie sfinansowania wypożyczenia  strojów do 

przedstawienia w ramach  jasełek  dla podopiecznych Fundacji 
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Uchwała nr 2/2020r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 20.01.2020 r. w sprawie sfinansowania zakupu  nagród na konkurs 

„Wartość pieniądza”  dla podopiecznych Fundacji 

 

Uchwała nr 3/2020 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 20.01.2020 r. w sprawie sfinansowania zakupu  materiałów na imprezę 

integracyjną Dzień Babci i Dziadka dla podopiecznych Fundacji 

 

Uchwała nr 4/2020 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 20.01.2020 r. w sprawie sfinansowania zakupu  materiałów na imprezę 

integracyjną Dzień Babci i Dziadka dla podopiecznych Fundacji 

 

Uchwała nr 5…/2020 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 20.01.2020 r. w sprawie sfinansowania przewozu 

autokarem(kilkukrotnego) podopiecznych Fundacji do Ratusza Miejskiego 

w Legionowie na kiermasz świąteczny 2019 

 

Uchwała nr 6/2020 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 27.01.2020r. w sprawie sfinansowania opłaty za catering – ciasto  

podczas spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka w dla podopiecznych 

Fundacji 

 

Uchwała nr 7/2020 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 13.02.2020r. w sprawie sfinansowania opłaty za catering –Bal 

karnawałowy  dla podopiecznych Fundacji 

 

Uchwała nr 8/2020 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 13.02.2020r. w sprawie sfinansowania opłaty za usługi księgowe  – 

księga handlowa 4 kwartał 2019 dla podopiecznych Fundacji 

 

Uchwała nr …9………./2020 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 24.02.2020r. w sprawie sfinansowania opłaty za materiały do pracowni 

ceramiki dla podopiecznych Fundacji 

 

Uchwała nr 10/2020 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 09.03.2020r. w sprawie sfinansowania opłaty za meble na korytarz 

szkolny- sofa dla podopiecznych Fundacji 
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Uchwała nr 11/2020 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 09.03.2020r. w sprawie sfinansowania opłaty za przejazd na bal 

karnawałowy do Pułtuska dla podopiecznych Fundacji 

 

Uchwała nr 12/2020 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 09.03.2020r. w sprawie sfinansowania opłaty za dekoracje 

styrodurowe dla podopiecznych Fundacji 

 

Uchwała nr 13/2020 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 23.04.2020r. w sprawie sfinansowania opłaty za usługi księgowe  – 

księga handlowa 2 kwartał 2020 dla podopiecznych Fundacji 

 

Uchwała nr 14/2020 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 23.04.2020r. w sprawie sfinansowania opłaty za materiały do pracowni 

ceramiki dla podopiecznych Fundacji 

 

Uchwała nr15/2020 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 21.05.2020r. w sprawie sfinansowania opłaty za materiały do szycia 

maseczek antycovidowych dla podopiecznych Fundacji 

 

Uchwała nr 16/2020 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 22.07.2020r. w sprawie sfinansowania opłaty za usługi księgowe  – 

sprawozdanie finansowe 2019 dla podopiecznych Fundacji 

 
 

Uchwała nr 17/2020 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 22.07.2020r. w sprawie sfinansowania opłaty za usługi księgowe  – 

księga handlowa 2 kwartał 2020 dla podopiecznych Fundacji 

 

Uchwała nr 18/2020 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 05.10.2020r. w sprawie sfinansowania opłaty za catering –Dzień 

Chłopaka   dla podopiecznych Fundacji 
 

Uchwała nr 19/2020 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 20.10.2020r. w sprawie sfinansowania opłaty za pomoce dydaktyczne  

dla podopiecznych Fundacji 

 

Uchwała nr 20/2020 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 20.10.2020r. w sprawie sfinansowania opłaty za pomoce dydaktyczne 
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IX DON– oprogramowanie do komunikacji alternatywnej Mówik  i 2 tablety 

dla podopiecznych Fundacji 

 
 

 

Uchwała nr 21/2020 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 20.10.2020r. w sprawie sfinansowania opłaty za pomoce dydaktyczne  

dla podopiecznych Fundacji 

 

Uchwała nr 22/2020 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 20.10.2020r. w sprawie sfinansowania opłaty za pomoce dydaktyczne 

IX DON „Wspólnie przełamując milczenie” dla podopiecznych Fundacji 

 
 

Uchwała nr 22/2020 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 20.10.2020r. w sprawie sfinansowania opłaty za pomoce dydaktyczne 

IX DON „Wspólnie przełamując milczenie” dla podopiecznych Fundacji 

 
 

Uchwała nr 23/2020 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 20.10.2020r. w sprawie sfinansowania opłaty za materiały dekoracyjne 

i dydaktyczne  IX DON „Wspólnie przełamując milczenie” dla 

podopiecznych Fundacji 

 

Uchwała nr 24/2020r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 22.10.2020 r. w sprawie sfinansowania zakupu  nagród na turniej 

warcabowy   dla podopiecznych Fundacji 

 

Uchwała nr 25/2020 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 09.11.2020r. w sprawie sfinansowania opłaty za usługi fotograficzne  

IX DON dla podopiecznych Fundacji 

 

Uchwała nr 26/2020 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” 

z dnia 22.12.2020r. w sprawie sfinansowania opłaty za usługi księgowe  – 

podsumowanie IX DON  dla podopiecznych Fundacji 
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W tym: 

 Przychody z tytułu kiermaszów  i loterii, dopłat -  

 Starostwo Powiatowe (dofinansowanie PFRON) –  

 Przychody z tytułu 1%   

 Darowizny pieniężne  -  

 

6. Informacja o poniesionych kosztach: 

a) koszty działalności statutowej-  
b) działalność gospodarcza-  
c) koszty ogólne zarządu – 

 
7. Dane o: 
a) liczbie zatrudnionych osób z podziałem według zajmowanych stanowisk                                             i z 
wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: 

Fundacja nie zatrudniała żadnych osób, księgowość prowadzona była przez biuro obrachunkowe 
„Profin” w Legionowie 

b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację: 

Łączna kwota wynosi 0.00 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:  Łączna kwota wynosi 0 zł. 

d) wydatki  na wynagrodzenia z umów, zleceń: 

Łączna kwota wynosi 0 zł. 

e) udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze 
wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz    z podaniem podstawy 
statutowej udzielania takich pożyczek: 

Fundacja nie udzielała pożyczek. 

f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: 

Środki pieniężne w wysokości      (saldo końcowe stan na dzień  31.12.2020r.) ulokowane są na 
rachunku bieżącym  w Banku Spółdzielczym w L-wie. 

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji  w spółkach prawa 
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handlowego ze wskazaniem tych spółek: 

W roku 2020 nie dokonano nabycia obligacji, nie objęto udziałów w spółkach prawa handlowego i 
nie nabyto akcji takich spółek. 

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

Fundacja nie dokonała zakupu nieruchomości. 

i) nabytych pozostałych środkach trwałych: 

Fundacja nie dokonała zakupu środków trwałych. 

j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 
sporządzanych dla celów statystycznych: 

Władze Fundacji nie są zobowiązane do składania sprawozdań finansowych sporządzanych dla celów 
statystycznych. 

8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe  i samorządowe (usługi, 
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności: 

Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe. 

9. Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacje 
w sprawie składanych deklaracji podatkowych: 

Fundacja jest zwolniona z podatku dochodowego 

Fundacja złożyła deklarację roczną CIT-8, 

10. Informacje - czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzona  w fundacji kontrola i jej 
wyniki: 

W roku 2020 w Fundacji  nie przeprowadzano kontroli  

 

 

 

Sprawozdanie sporządzono na podstawie aktów prawnych: 

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991r,Nr 46,poz.203 ze zm.) 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r w sprawie ramowego  zakresu 
sprawozdania z działalności fundacji. 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w 
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sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji  (Dz.U. 2011 nr 217 poz. 1291) 

 

Zarząd Fundacji 

 

 

 

 


