
Sprawozdanie z działalności 
Dolnośląskiej Fundacji Przyjaciele 

za rok 2014. 

 

 

Dane podstawowe 

Dolnośląska Fundacja Przyjaciele,  
pl. Solidarności 1/3/5 pok.421,  
53-661 Wrocław 
(w dniu 30 grudnia 2015 r. został złożony wniosek do KRS o zmianę adresu 
siedziby Fundacji na ul. Glinianą 58/11, 50-026 Wrocław. W chwili składania 
sprawozdania wniosek oczekuje na rozpatrzenie) 
adres do korespondencji: j.w.  
kontakt@fundacjaprzyjaciele.pl,  
KRS: 0000417206, data wpisu: 05.04.2012 
NIP: 8943038693,  
REGON: 021854243 
Zarząd Fundacji: 
Radosław Bednarski – Prezes Zarządu 
 
Celem Fundacji jest szeroko rozumiane wspieranie i pomagania dzieciom i 
osobom niepełnosprawnym oraz wykluczonych społecznie. 

zasady, formy i zakres 
działalności statutowej 
z podaniem realizacji 
celów statutowych, a 
także opis głównych 
zdarzeń prawnych w 
jej działalności o 
skutkach finansowych 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
1. Przystosowanie pomieszczeń lokalowych do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
2. Fundowanie sprzętu rehabilitacyjnego i niezbędnego do życia codziennego 
osób niepełnosprawnych. 
3. Wytwarzanie sprzętu rehabilitacyjnego. 
4. Rewitalizacja i odnowa używanego sprzętu rehabilitacyjnego. 
5. Pozyskiwanie i dostosowywanie sprzętu, osprzętu do indywidualnych potrzeb 
osób objętych opieką Fundacji. 
6. Pozyskiwanie środków na zakup sprzętu i osprzętu rehabilitacyjnego 
niezbędnego w życiu codziennym osoby niepełnosprawnej. 
7. Finansowanie lub dofinansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji poza 
granicami kraju dzieci i osób niepełnosprawnych wówczas, kiedy takie leczenie 
jest nie możliwe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
8. Nawiązywanie współpracy z podmiotami gospodarczymi w celu uzyskiwania 
wsparcia rzeczowego i finansowego na cele statutowe Fundacji. 
9. Wspieranie, współtworzenie i tworzenie miejsc pracy chronionej. 
10. Tworzenie projektów i programów wspierających aktywację i rozwój zawodowy 
osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie. 
11. Pomoc w pozyskiwaniu i fundowanie środków użytku codziennego: 
a) do utrzymania higieny osobistej; 
b) do utrzymania higieny i porządku pomieszczeń; 
c) środków opatrunkowych i medycznych niezbędnych do funkcjonowania osób 
objętych opieką Fundacji; 
d) artykuły spożywcze; 
e) pozyskiwanie i fundowanie odzieży dla osób objętych opieką Fundacji; 
f) zakup leków i sprzętu jednorazowego; 
11. Pomoc w pozyskiwaniu i dofinansowywanie ze środków Fundacji 
przystosowywania pojazdów do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
12. Dofinansowywanie i zapewnienie przewozu, w ramach potrzeb, osób objętych 
opieką Fundacji. 
13. Organizowanie zbiórek, kwest, aukcji, koncertów i imprez kulturalno-
oświatowych na terenie 
kraju i poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej – na rzecz działalności statutowej 
Fundacji. 



14. Rozpowszechnianie, propagowanie, informowanie za pomocą mediów o 
działalności i potrzebach Fundacji. 
15. Współpraca z ośrodkami i instytucjami państwowymi oraz Organizacjami 
Pożytku Publicznego. 
16. Wspieranie i prowadzenie mediacji w celu poprawy funkcjonowania rodzin i w 
środowisku społecznym. 
17. Współtworzenie, zakładanie i prowadzenie centrów rehabilitacji. 
18. Współpraca z uczelniami i podmiotami kształcącymi w kierunku rehabilitacji, 
fizykoterapii i opieki nad osobami niepełnosprawnymi. 
19. Organizowanie, dofinansowanie wyjazdów wypoczynkowych i 
rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. 
20. Współtworzenie programów readaptacyjnych dla osób skonfliktowanych z 
prawem. 
21. Wspomaganie w aktywacji zawodowej oraz w poruszaniu się po rynkach pracy 
osobom wykluczonym społecznie i skonfliktowanych z prawem. 
22. Doraźna pomoc osobom opuszczającym jednostki penitencjarne. 
 
Działania zrealizowane w 2014 r.: 

1. Akcja zbiórki krwi połączona ze zbiórką pieniężną „Motokrew 2014” 
zorganizowana na wrocławskim Stadionie Olimpijskim w dniu 12 kwietnia 
2014 r. Rezultat zbiórki: 66 litrów krwi, 18 nowych potencjalnych dawców 
szpiku, zbiórka pieniężna: 1200 zł. 

2. Akcja „Zostań rekinem recyklingu”, czyli zbiórka używanych płyt cd i dvd w 
dniach 1 stycznia – 2 maja 2014 r. 

3. Gala Charytatywna wraz ze zbiórka pieniężną zorganizowana w dniu 31 
maja 2014 r. Silk Club & Restaurant we Wrocławiu. Rezultat zbiórki: 2000 
zł.  

4. Zbiórka pieniężna „Złotówka Nadziei” w dniach 26 czerwca – 21 września 
2014 r. we Wrocławiu i Lesznie. Rezultat zbiórki: 3000 zł 

5. Akcja zbierania artykułów szkolnych „Pluszak za wyprawkę” w dniach 18 
sierpnia – 30 września 2014 r. Zebrano ok. 50 kg zeszytów, kredek, 
flamastrów  i innych przyborów szkolnych, które trafiły do potrzebujących 
podopiecznych. 

6. Charytatywny Turniej Piłkarski „Nie bądź obojętny” w dniu 27 września 
2014 r. w Opolu na rzecz rodziny Pani Doroty Muszyńskiej z Hajduków 
Nyskich (k.Opola). Zebrana kwota: 209 zł. 

7. Happening „Ja żyję” w dniu 18 października 2014 w Międzyrzeczu (woj. 
lubuskie). Celem akcji było uświadomienie społeczeństwu, że osoby 
chore, osoby sparaliżowane, które są wycofane społecznie, mają takie 
samo prawo żyć i być traktowanym na równo z ludźmi zdrowymi. 

8. „STOP! Nie bądź obojętny” – otwarta konferencja dot. przemocy w 
rodzinie w dniu  8 listopada 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu. 

9. Pomoc doraźna finansowa i rzeczowa najbardziej potrzebującym 
mieszkańcom Dolnego Śląska była świadczona na bieżąco w trakcie 
całego roku. Wydawane były dary w postaci odzieży, środków czystości, 
przyborów szkolnych, żywności, zabawek itp. W 2014 r. z tej formy 
pomocy skorzystało ponad 70 osób/rodzin. 

Działalność 
gospodarcza 

Fundacja w roku 2014 nie prowadziła działalności gospodarczej. 

Odpisy uchwał 
Zarządu 

W 2014 r. Zarząd Fundacji nie podjął żadnej uchwały. 

Przychody Przychody z działalności statutowej: 78 383,88 zł 

Koszty Koszty działalności statutowej: 88 913,16 zł 

Dane o zatrudnieniu 
W 2014 r. Fundacja zatrudniała 1 pracownika w ramach umowy o pracę w 
wymiarze ½ etatu. W ramach umowy zlecenie czy umowy o dzieło Fundacja nie 
zatrudniała pracowników. 



 
Dane o 
wynagrodzeniach  

W 2014 r. Fundacja wypłacała 1 pracownikowi wynagrodzenie podstawowe w 
wysokości ½ najniższego wynagrodzenia przewidzianego przepisami pracy. 

dane o wysokości 
rocznego lub 
przeciętnego 
miesięcznego 
wynagrodzenia 

W 2014 r. średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 840 zł. 

dane o wydatkach na 
wynagrodzenia z 
umów zlecenia 

Nie dotyczy 

dane o udzielonych 
przez fundacje 
pożyczkach 
pieniężnych 

W 2014 r. Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek pieniężnych. 

dane o kwotach 
ulokowanych na 
rachunkach 
bankowych 

Z dniem 22 sierpnia 2014 r. Konto w Banku Zachodnim WBK zostało 
zlikwidowane i w całości przeniesione do Raiffeisen Polbank S.A. 
 
Raiffeisen Polbank S.A. 
Stan na dzień 31 grudnia 2014 r.: 54,03 zł. 

dane o wartości 
nabytych obligacji 
oraz wielkości 
objętych udziałów lub 
nabytych akcji w 
spółkach prawa 
handlowego ze 
wskazaniem tych 
spółek 

W 2014 r. Fundacja nie nabyła obligacji oraz nie posiadała udziałów i nie 
nabywała akcji w spółkach prawa handlowego. 

dane o nabytych 
nieruchomościach 

W 2014 r. Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości. 

dane o nabytych 
pozostałych środkach 
trwałych 

W 2014 r. Fundacja nie nabyła pozostałych środków trwałych. 

dane o wartości 
aktywów i zobowiązań 
fundacji ujętych we 
właściwych 
sprawozdaniach 
finansowych 

Wartość aktywów: 2027,53 zł 
Wartość zobowiązań: 2027,53 zł 

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

W 2014 r. Fundacja nie otrzymała żadnych zleceń od podmiotów państwowych i 
samorządowych.  

 
informacja o 
rozliczeniach fundacji 
z tytułu ciążących 
zobowiązań 
podatkowych, a także 

W 2014 r. wystąpiły zobowiązania podatkowe z tytułu wynagrodzeń. Wszystkie 
zobowiązania były regulowane w ustawowych terminach. 
Fundacja złożyła deklarację podatkową CIT-8 za rok 2014. 



informację w sprawie 
składanych deklaracji 
podatkowych.  
informacja, czy w 
okresie 
sprawozdawczym była 
przeprowadzona w 
fundacji kontrola, a 
jeśli była - to jej 
wyniki. 

W 2014 r. w Fundacji nie była przeprowadzana kontrola. 

 


