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FUNDACJA  ,,PROMIEŃ SŁOŃCA"                                                 Legionowo  23.03.2013 r. 

ul. Jagiellońska 69 

05- 120 Legionowo 

 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI  

"PROMIEŃ SŁOŃCA" 

za  2012 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 Zarządu Fundacji 

Zam. Legionowo                                                                                                                                    
ul Zwycięstwa 2/4 

Marta Orłowska- Wiceprezes Fundacji 

Zam. Legionowo                                                                                                                                       
ul Mazowiecka 40 

Iwona Osypowicz- Skarbnik Fundacji 

Zam. 05-135 Wieliszew 

ul Polna 24B 

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: 

 organizowanie z Powiatowym Zespołem Szkół  i Placówek Specjalnych  



 

w  Legionowie imprez integracyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, 

 pomoc w organizowaniu opieki lekarskiej dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej, 

 instruktaż na temat prawnych możliwości wspierania rodzin  dzieci  i  
młodzieży niepełnosprawnej, 

 udzielanie pomocy Powiatowemu Zespołowi Szkół i Placówek  Specjalnych 

 w Legionowie, 

 organizowanie zajęć i obozów rehabilitacyjnych, 

 opieka nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną i ich rodzinami, 

 organizowanie instruktażu i szkoleń dla rodziców i opiekunów dzieci  

i młodzieży niepełnosprawnej, 

 nawiązywanie kontaktów z instytucjami wspierającymi niepełnosprawnych 

 w krajach Unii Europejskiej, 

 organizowanie wyjazdów szkoleniowych opiekunów do krajów Unii 
Europejskiej. 

b) Opis realizacji celów statutowych:                                                                                          
W ramach prowadzonej działalności statutowej  w 2012 roku zebrano następujące  
środki   finansowe: 

Dotacje 2012: 

US 1%                13 161,65 

------------------------------------------------------------------- 

Kiermasze, loterie,dopłaty 

18.04.2012         3408,30 

27.06.2012         2315,03 

31.12.2012          6008,01 

                            5010,00 wycieczki- wsparcie od rodziców 

----------------------------------------------------------------------------- 

razem                   16741,34 

Darowizny 

31.01.2012            500,00 Aldona Kraus 

04.06.2012            200,00 Janusz Kubicki 

08.11.2012            100,00 Robert Kość 
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------------------------------------------------------------------ 

razem                       800   

Starostwo Powiatowe(Środki z PFRON) 

01.12.2012               10 972,00 

------------------------------------------------                           

razem                         10 972,00 

 

inne                              16,62 

------------------------------------------ 

razem                           16,62 

 PODSUMOWANIE;    41 691,61 

PONIESINE KOSZTY W 2012 ROKU: 

przewozy autokarowe;                                                               5099,99  (20 wyjazdów) 

darowizny dla podopiecznych z PZSIPS w Legionowie:           6310 ,99  

inne darowizny dla podopiecznych fundacji                              2674,95 

poczęstunki ,wycieczki dla podopiecznych                                 2565,80 

inne darowizny(PFRON)                                                           13 743,00 

warsztaty pozalekcyjne                                                               3219,59 

bilety do teatru Rampa                                                               375,00 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

podsumowanie                                                                         33 614,32 

 

*  Podjęto szereg działań integrujących społeczność lokalną wokół idei wspierania osób 
niepełnosprawnych.  

-udział w  obchodach „Dni Legionowa” – zorganizowano  loterię fantową. 

-zorganizowano dwa kiermasze: bożonarodzeniowy  i wielkanocny, których 
celem było pozyskanie funduszy  dla wspierania działalności opiekuńczo-
wychowawczej i dydaktycznej PZSiPS w Legionowie 

                                                          

Zarząd i członkowie fundacji wystąpili z inicjatywą i brali  aktywny udział w 
przygotowaniach i organizacji Dni Osób Niepełnosprawnych 2012 w tym: 



 

- Powiatowego Przeglądu Twórczości Osób  Niepełnosprawnych Powiatu Legionowskiego                                                                                        

- I Powiatowego Konkursu Literacki „ Jesteśmy razem” 

-Paraolimpiady dzieci i młodzieży powiatu legionowskiego 

- Twórczości uczniów Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek ul. Jagiellońska 69 Legionowo 

maj 2012 

Powiatowego Integracyjnego Pleneru malarskiego„Chodź pomaluj mój  świat” 

 W ramach Legionowskiego forum Dialogu- przeciwdziałanie wzrostowi bezrobocia 

w wyniku procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie fundacja 

uczestniczyła w opracowaniu „Strategii Przewidywania i Zarządzania Zmianą 

gospodarczą w powiecie Legionowskim do 2020 roku”- włączenie osób 

niepełnosprawnych w nurt życia społecznego 

 Fundacja nawiązała współpracę z wieloma organizacjami ngo, przedsiębiorcami  i  

instytucjami z terenu powiatu Legionowskiego i Pułtuskiego 

 przekazano jako darowizny dla podopiecznych Fundacji meble do świetlicy 

szkolnej, meble do przedszkola, gry edukacyjne , zabawki,wyposażenie 
pracowni  terapii pedagogicznej 

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

 W tym roku zorganizowano przy współudziale Fundacji warsztaty 

pozalekcyjne, które zaowocowały plenerami malarskimi, wystawami na 

terenie kraju (Plener w TPD Helenów ,Wystawa MOK Legionowo, wystawa 
Łajski,  MOK Legionowo .NCK w Nowym Dworze Mazowieckim)  

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

 Fundacja prowadziła akcję w mediach w celu  przeciwdziałania nietolerancji 

społecznej i wykluczaniu społecznemu osób niepełnosprawnych intelektualnie 
w  wyniku, której powstało wiele artykułów prasowych, audycji i reportaży 
telewizyjnych ,cykl artykułów  na platformie internetowej  Wiadomości 24 

 Fundacja jest partnerem merytorycznym projektu finansowanego z 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Tytuł projektu:  „Powiatowe 

przedszkole- wspieranie rozwoju dzieci z autyzmem oraz dzieci 

niepełnosprawnych intelektualnie  i z niepełnosprawnościami sprzężonymi” 
Zadaniem fundacji była realizacja kampanii informacyjnej prowadzonej w 

ramach rekrutacji do przedszkola, prowadzenie działań promocyjnych 

projektu, w tym opracowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych, 
wsparcie merytoryczne przy organizacji zajęć specjalistycznych. 

 Fundacja bierze aktywny udział w pracach Legionowskiego Forum Dialogu-
Przeciwdziałanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesów adaptacyjnych i 

modernizacyjnych w  Legionowie.. Występuje tam jako rzecznik osób 

niepełnosprawnych i postuluje  o miejsca pracy dla tej grupy osób, poszukuje 
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mechanizmów zapobiegających mechanizmom wykluczania społecznego. 

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

 

  

c) Opis głównych zdarzeń prawnych: 

Brak zdarzeń prawnych w działalności o skutkach finansowych w 2012r. 

3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej: 

Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej. 

4. Odpisy uchwał   Zarządu fundacji: 

 Uchwała nr 1/2012 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca”z dnia 
27.01.2012 r. w sprawie sfinansowania podopiecznym Fundacji nagród za 

pełnione dyżury   w I semestrze roku szkolnego 2011/201 

 Uchwała nr 2/2012 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” z dnia 10.02.2012 r. 
w sprawie sfinansowania podopiecznym Fundacji spektaklu teatralnego  
„TEATRU ZA JEDEN UŚMIECH” 

Uchwała nr 3/2012 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” z dnia 10.02.2012 r. 
w sprawie sfinansowania podopiecznym Fundacji warsztatów edukacyjno-
muzycznych Puch Puch. 

Uchwała nr 4/2012 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” z dnia 10.02.2012 r. 
w sprawie sfinansowania podopiecznym Fundacji przejazdu autokarem do 
Pułtuska na bal karnawałowy 

 Uchwała nr 5/2012 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” z dnia 02.03.2012 r. 

w sprawie sfinansowania podopiecznym Fundacji zakupu strojów na występy 

teatralne                                                                                                                

Uchwała nr 6/2012 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca”z dnia 02.03.2012 r. w 

sprawie sfinansowania podopiecznym Fundacji zakupu strojów na występy 

teatralne  

Uchwała nr 7/2012 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” z dnia 02.03.2012 r. 

w sprawie sfinansowania podopiecznym Fundacji warsztatów edukacyjno-

muzycznych Puch Puch. 

 Uchwała nr 8/2012 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” z dnia 02.03.2012 r. 

w sprawie sfinansowania podopiecznym Fundacji przejazdu autokarem do 

Urzędu Miasta w Legionowie na otwarcie kiermaszu wielkanocnego  

Uchwała nr 9/2012 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” z dnia 02.03.2012 r. 



 

w sprawie sfinansowania podopiecznym Fundacji zakupu pomocy 

dydaktycznych do zajęć w przedszkolu 

Uchwała nr 10/2012 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” z dnia 12.04.2012 r. 

w sprawie sfinansowania podopiecznym Fundacji przejazdu autokarem do 

Warszawy na spektakl teatralny do Teatru Literackiego 

    Uchwała nr 11/2012 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca”  z dnia 

12.04.2012 r. w sprawie sfinansowania podopiecznym Fundacji zakupu 

materiałów do przygotowania prac plastycznych na wystawę w ramach 

obchodów Legionowskich Dni Osób Niepełnosprawnych   

Uchwała nr 12/2012 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca”  z dnia 

12.04.2012 r. w sprawie sfinansowania podopiecznym Fundacji przejazdu 

autokarem do Warszawy na spektakl teatralny do Teatru Rampa     

 Uchwała nr 13/2012 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca”  z 

dnia 12.04.2012 r. w sprawie sfinansowania podopiecznym 

Fundacji przejazdu autokarem do Skierd na zajęcia hipoterapii  

Uchwała nr 14/2012 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” z 

dnia 04.05.2012 r. w sprawie sfinansowania podopiecznym 

Fundacji zakupu biletów na spektakl teatralny pt. „Zaczarowani” w 

Teatrze Rampa  Uchwała nr 15/2012 r. Zarządu Fundacji  „Promień 

Słońca”  z dnia 04.05.2012 r. w sprawie sfinansowania 

podopiecznym Fundacji przejazdu autokarem do Teodorówki koło 

Grójca na plener malarski Uchwała nr 17/2012 r. Zarządu Fundacji  

„Promień Słońca” z dnia 04.05.2012 r. w sprawie sfinansowania 

podopiecznym Fundacji przejazdu autokarem do Otwocka na 

zawody sportowe osób niepełnosprawnych  Uchwała nr 18/2012 r. 

Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” z dnia 04.05.2012 r. w sprawie 

sfinansowania podopiecznym Fundacji przejazdu autokarem do 

Janówka na spotkanie integracyjne  Uchwała nr 19/2012 r. Zarządu 

Fundacji  „Promień Słońca” z dnia 04.05.2012 r. w sprawie 

sfinansowania podopiecznym Fundacji przejazdu autobusem  do 

Leszna na festiwal osób niepełnosprawnych FETA 2012   

 Uchwała nr 20/2012 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” z  dnia  

.05.2012 r. w sprawie sfinansowania podopiecznym Fundacji 
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przejazdu autokarem do Helenowa na plener malarski    

 Uchwała nr 21/2012 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca”  z 

dnia 04.06.2012 r. w sprawie sfinansowania podopiecznym 

Fundacji przejazdu autokarem do Pułtuska na zawody sportowe 

młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie                            

Uchwała nr 22/2012 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca”  z 

dnia 04.06.2012 r. w sprawie sfinansowania podopiecznym 

Fundacji zakupu pomocy dydaktycznych do zajęć Klubu AAC 

(alternatywnych metod komunikacji)    

 Uchwała nr 23/2012 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca”  z 

dnia 04.06.2012 r. w sprawie sfinansowania podopiecznym 

Fundacji przejazdu autokarem do Straży Pożarnej w Pomiechówku  

 Uchwała nr 24/2012 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca”  z 

dnia 04.06.2012 r. w sprawie sfinansowania podopiecznym 

Fundacji przejazdu autokarem do Straży Pożarnej w Pomiechówku 

Uchwała nr 25/2012 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca”  z 

dnia 04.06.2012 r. w sprawie sfinansowania podopiecznym 

Fundacji przejazdu autokarem do Stajni Klucz na zajęcia 

hipoterapii   Uchwała nr 26/2012 r. Zarządu Fundacji  „Promień 

Słońca”  z dnia 04.06.2012 r. w sprawie dofinansowania 

podopiecznym Fundacji pobytu na wycieczce turystyczno-

krajoznawczej w Stadninie Klucz.    

 Uchwała nr 27/2012 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca”  z 

dnia 04.06.2012 r. w sprawie dofinansowania podopiecznym 

Fundacji pobytu na wycieczce turystyczno-krajoznawczej w 

Stadninie Klucz. Uchwała nr 28/2012 r. Zarządu Fundacji  „Promień 

Słońca”  z dnia 04.06.2012 r. w sprawie sfinansowania 

podopiecznym Fundacji warsztatów edukacyjno-muzycznych Puch 

Puch.   

 Uchwała nr 29/2012 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca”  z 

dnia 04.06.2012 r. w sprawie sfinansowania podopiecznym 



 

Fundacji warsztatów garncarskich „Fabryka gliny”  

 Uchwała nr 30/2012 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca”  z 

dnia 04.06.2012 r. w sprawie sfinansowania podopiecznym 

fundacji nagród w konkursie „Najlepiej dyżurująca klasa”      

 Uchwała nr 31/2012 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” z dnia 

04.06.2012 r. w sprawie sfinansowania podopiecznemu Fundacji 

zakupu nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe   Uchwała nr 

32/2012 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” z dnia 30.07.2012 

r. w sprawie sfinansowania zakupu pomocy dydaktycznych do 

gabinetów terapii pedagogicznej 

  Uchwała nr 33/2012 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” z 

dnia 30.07.2012 r. w sprawie sfinansowania zakupu pomocy 

dydaktycznych do gabinetów terapii pedagogicznej   Uchwała nr 

34/2012 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca”  z dnia 30.07.2012 

r. w sprawie sfinansowania zakupu pomocy dydaktycznych do 

gabinetów terapii pedagogicznej Uchwała nr 35/2012 r. Zarządu 

Fundacji  „Promień Słońca” z dnia 14.09.2012 r. w sprawie 

sfinansowania zakupu pomocy dydaktycznych do gabinetów 

terapii pedagogicznej      

 Uchwała nr 36/2012 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca”  z 

dnia 14.09.2012 r. w sprawie dofinansowania podopiecznym 

Fundacji wycieczki krajoznawczej do Międzybrodzia 

BialskiegoUchwała nr 37/2012 r. Zarządu Fundacji  „Promień 

Słońca”  z dnia 04.10.2012 r. w sprawie dofinansowania zakupu 

słodyczy dla podopiecznych Fundacji na imprezę „Szpital 

pluszowego Misia” organizowaną we współpracy ze 

Stowarzyszeniem EMSA Uchwała nr 38/2012 r. Zarządu Fundacji  

„Promień Słońca”z dnia 04.10.2012 r. w sprawie dofinansowania 

zakupu materiałów dla niemówiących podopiecznych Fundacji na 

warsztaty dziennikarskie z wykorzystaniem alternatywnych metod 

komunikacji Uchwała nr 39/2012 r. Zarządu Fundacji  „Promień 

Słońca” z dnia 04.10.2012 r. w sprawie sfinansowania zakupu 
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strojów dla  podopiecznych Fundacji na występy i  inscenizacje 

podczas uroczystości szkolnych.Uchwała nr 40/2012 r. Zarządu 

Fundacji  „Promień Słońca” z dnia 04.10.2012 r. w sprawie 

sfinansowania przewozu autokarem  podopiecznych Fundacji na 

„Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych Powiatu 

Pułtuskiego” do Pułtuska Uchwała nr 41/2012 r. Zarządu Fundacji  

„Promień Słońca” z dnia 04.10.2012 r. w sprawie sfinansowania 

przewozu autokarem  podopiecznych Fundacji do Warszawy na 

spektakl teatralny Uchwała nr 42/2012 r. Zarządu Fundacji  

„Promień Słońca” z dnia 05.11.2012 r. w sprawie sfinansowania 

zakupu ciast dla podopiecznych Fundacji na bal andrzejkowy 

Uchwała nr 43/2012 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca”  z 

dnia 05.11.2012 r. w sprawie sfinansowania cyklu zabaw 

relaksacyjno-kulturalnych pt. "Znaczenie zmysłów w życiu 

dziecka"-koncert muzyczno-edukacyjny PUCH PUCH Uchwała nr 

44/2012 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca”  z dnia 05.11.2012 

r. w sprawie sfinansowania cyklu zabaw relaksacyjno-kulturalnych 

pt. "Fabryka gliny"Uchwała nr 45/2012 r. Zarządu Fundacji  

„Promień Słońca” z dnia 03.12.2012 r. w sprawie dofinansowania 

przewozu autokarem  podopiecznych Fundacji do Warszawy na 

Światowe Dni Osób Niepełnosprawnych Uchwała nr 46/2012 r. 

Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” z dnia 03.12.2012 r. w sprawie 

dofinansowania przewozu autokarem  podopiecznych Fundacji do 

Stajni Klucz w Skrzeszewie na zajęcia hipoterapii Uchwała nr 

47/2012 r. Zarządu Fundacji  „Promień Słońca”  z dnia 03.12.2012 

r. w sprawie dofinansowania podopiecznym Fundacji zajęć 

hipoterapii w Stajni Klucz w Skrzeszewie Uchwała nr 48/2012 r. 

Zarządu Fundacji  „Promień Słońca” z dnia 03.12.2012 r. w sprawie 

dofinansowania przewozu autokarem  podopiecznych Fundacji do 

Ratusza Urzędu Miasta Legionowo na występy integracyjne 

podczas otwarcia kiermaszu bożonarodzeniowego                                             

 

                                                                             



 

 5. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł:  
 Łączne przychody z działalności statutowej 43 407,92zł (stan na 31.12.2012r): 

W tym: 

 Przychody z tytułu kiermaszów  i loterii ,dopłat 16 741,34zł 

 Przychody z tytułu 1% zł -13 161,65 

 Darowizny pieniężne  800,00 zł 

6. Informacja o poniesionych kosztach: 

a) koszty realizacji zadań   statutowych  33614,32 

b) działalność gospodarcza- nie dotyczy 
c) koszty ogólne zarządu  1859,72 zł 

 

 
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  ….........................zł 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 handlowego ze wskazaniem tych spółek: 

W roku 2012 nie dokonano nabycia obligacji, nie objęto udziałów w spółkach prawa 
handlowego i nie nabyto akcji takich spółek. 
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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 2012 w Fundacji  przeprowadzono kontrolę. 

 

 

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. 

 

 

Zarząd Fundacji 

 

 

 



 

 


