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1. DANE REJESTRACYJNE FUNDACJI:  

 

 

a. Nazwa: Fundacja na Rzecz Niepełnosprawnych Dzieci, Młodzieży i Dorosłych 

„ZAPEWNIĆ PRZYSZŁOŚĆ” 

 

b. Adres siedziby: 04-614 Warszawa, ul. VI Poprzeczna 24 

 

c. Adres fundacji: 04-614 Warszawa, ul. VI Poprzeczna 24 

 

d. Adres do korespondencji: 04-614 warszawa, ul. VI Poprzeczna 24 

 

e. Adres poczty elektronicznej: fundacja.zp@zapewnicprzyszlosc.org.pl 

 

f. Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 4 listopad 2010r  

 

g. Numer KRS: 0000369546  

 

h. Numer REGON: 142730599 

 

i. Numer NIP: 9522101590 

 

j. Członkowie Zarządu Fundacji „ZAPEWNIĆ PRZYSZŁOŚĆ” 

  

Od dnia 6.05.2013r. w skład Zarządu Fundacji „ZAPEWNIĆ PRZYSZŁOŚĆ” wchodzą: 

 

Elżbieta Sowa            - Prezes Zarządu 

Marek Perkowski - Sekretarz Zarządu 

Bożena Kasztalska     - Skarbnik Zarządu 

 

k. Określenie celów statutowych fundacji: podstawowym celem, do którego dąży 

Fundacja „Zapewnić Przyszłość”, jest stworzenie Domu Dziennego Pobytu dla osób 

wychodzących z systemu edukacji 
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2. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI NA  RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH „ZAPEWNIĆ PRZYSZŁOŚĆ” 

 

 

W roku 2017, zadaniem priorytetowym w działalności Fundacji „Zapewnić Przyszłość” był 

udział w pracach i konsultacjach społecznych zmierzających do zmian w systemie opieki nad 

osobami niepełnosprawnymi. Zmian zgodnych z Konwencją Praw Osób Niepełnosprawnych . 

Konsultacje społeczne w województwie mazowieckim, w których brali udział przedstawiciele 

Fundacji, były organizowane w okresie od maja do października 2017r.  

 

 

Cele i zasady działania Fundacji 

 

Celami Fundacji są: 

 

1. działalność na rzecz dobra niepełnosprawnych i nieporadnych życiowo dzieci, młodzieży 

i osób dorosłych oraz ich rodzin, opiekunów i bliskich, 

2. pomoc niepełnosprawnym dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym, ze wszelkimi dys-

funkcjami fizycznymi, intelektualnymi i psychicznymi na każdym etapie życia, 

3. niesienie wszechstronnej pomocy, zapewnianie opieki i pomoc społeczna rodzinom wy-

chowującym dzieci i osoby niepełnosprawne, oraz wyrównywanie życiowych szans tych 

rodzin, w tym pomoc i wspieranie w osiąganiu większej samodzielności, niezależności w 

życiu i lepszej jakości ich życia, 

4. działalność charytatywna na rzecz niepełnosprawnych oraz nieporadnych życiowo dzie-

ci, młodzieży, osób dorosłych, a także ich rodzin, opiekunów i bliskich, 

5. ochrona zdrowia, leczenie i rehabilitacja niepełnosprawnych dzieci młodzieży, osób do-

rosłych oraz ich rodzin, 

6. promocja zdrowia, edukacja zdrowotna, kształtowanie postaw i zachowań prozdrowot-

nych w dziedzinach związanych z niepełnosprawnością fizyczną, intelektualną i psy-

chiczną, poprawą jakości życia osób niepełnosprawnych, 

7. nauka i edukacja, działalność oświatowa, wychowanie niepełnosprawnych dzieci, mło-

dzieży, osób dorosłych, 

8. upowszechnianie wiedzy na temat diagnostyki, leczenia, terapii, edukacji, rehabilitacji, 

ochrony zdrowia oraz kompleksowej pomocy niepełnosprawnym dzieciom, młodzieży i 

osobom dorosłym, w tym prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej na rzecz 

rodziców, opiekunów i bliskich oraz osób zawodowo zajmujących się pracą z niepełno-

sprawnymi, 

9. przygotowywanie i kształcenie kompetentnych kadr pomagających niepełnosprawnym 

dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym w zakresie leczenia, edukacji, terapii i rehabili-

tacji oraz wsparcia dla niepełnosprawnych, nieporadnych życiowo, ich rodzin i opieku-

nów, 

10. zapobieganie pogłębianiu się niepełnosprawności fizycznej, intelektualnej i psychicznej, 

11. wspomaganie rozwoju psychofizycznego i społecznego niepełnosprawnych dzieci, mło-

dzieży i osób dorosłych we wszystkich obszarach ich funkcjonowania, od momentu wy-

krycia niepełnosprawności do osiągnięcia przez nie maksymalnie możliwej samodzielno-

ści i niezależności życiowej, 

12. pomoc niepełnosprawnym dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym, kształcącym się w 

masowych, integracyjnych i specjalnych placówkach oświatowych, w nauce i adaptacji 

do środowiska osób sprawnych oraz podejmowanie działań na rzecz integracji obu tych 

środowisk, 

13. pomoc niepełnosprawnym dzieciom, młodzieży i dorosłym opuszczającym placówki te-

rapeutyczne, lecznicze i edukacyjne, 

14. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych pozostających 

bez pracy lub zagrożonych utratą pracy, 
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15. promowanie, wspieranie rozwoju i upowszechnianie kultury i sztuki niepełnosprawnych 

dzieci, młodzieży i osób dorosłych, 

16. promowanie, wspieranie rozwoju i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu osób nie-

pełnosprawnych, 

17. działalność w zakresie ochrony środowiska, propagowanie postaw proekologicznych 

wśród niepełnosprawnych i ich rodzin, prowadzenie badań nad wpływem zanieczyszcze-

nia i skażenia środowiska na zwiększenie się populacji osób niepełnosprawnych a także 

wspieranie inwestycji ekologicznych,  

18. propagowanie zdrowej żywności oraz stosowania diet we wspomaganiu rehabilitacji, a 

także promowanie życia zgodnego z naturą, 

19. organizowanie, wspieranie i prowadzenie działalności innowacyjnych i technicznych wy-

korzystujących nowe technologie w tym informatyczne i elektroniczne pomagające 

usprawnić funkcjonowanie i komunikację osób niepełnosprawnych, 

20. działalność zmierzająca do likwidacji barier architektonicznych, 

21. upowszechnianie i ochrona wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich, w 

odniesieniu do osób niepełnosprawnych, 

22. działalność na rzecz poszanowania godności osób niepełnosprawnych, ich prawa do 

godnego życia, nauki, pracy, wypoczynku, a także promowanie i podnoszenie statusu 

osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie, 

23. kształtowanie świadomości społecznej, opinii publicznej i popularyzowanie wiedzy na 

temat specyficznych potrzeb i możliwości oraz sytuacji społecznej niepełnosprawnych 

dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz ich rodzin, opiekunów i bliskich, w tym kształto-

wanie zrozumienia, akceptacji i innych postaw prospołecznych wobec osób niepełno-

sprawnych i ich rodzin, opiekunów i bliskich, 

24. działalność ekspercka, inicjowanie badań naukowych w dziedzinie oceny i terapii osób 

niepełnosprawnych, edukacji, rehabilitacji, ochrony zdrowia niepełnosprawnych dzieci, 

młodzieży i osób dorosłych. 

 

Dla osiągnięcia swych celów, Fundacja może wspierać działalność i współpracować z innymi 

osobami prawnymi lub fizycznymi, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji 

„Zapewnić Przyszłość”. 

 

 FUNDACJA REALIZUJE SWOJE CELE POPRZEZ: 

 

1. organizowanie i prowadzenie ośrodków leczniczo-rehabilitacyjnych dla niepełnospraw-

nych dzieci, młodzieży i osób dorosłych, zapewniających pobyt dzienny jak i całodobo-

wą opiekę, 

2. organizowanie i prowadzenie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, poradni spe-

cjalistycznych, poradni diagnostycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób 

niepełnosprawnych, 

3. organizowanie i prowadzenie niepublicznych placówek edukacyjnych, oraz specjalnych 

placówek edukacyjnych, w tym niepublicznych szkół, przedszkoli, ośrodków szkolno-

rehabilitacyjnych i szkolno-wychowawczych, placówek wczesnego wspomagania rozwo-

ju, poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych poradni specjalistycznych w tym 

dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz dorosłych, 

4. organizowanie i prowadzenie placówek terapeutycznych, w tym świetlic terapeutycz-

nych, warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, świadczenie 

usług terapeutycznych, rewalidacyjnych, edukacyjnych, wychowawczych, zdrowotnych 

(usług leczniczych, diagnostycznych, rehabilitacyjnych) i innych form pomocy osobom 

niepełnosprawnym i wymagającym opieki, 

5. świadczenie usług domowych, również dla niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i osób 

dorosłych pozostających poza opieką placówek leczniczo-rehabilitacyjno-edukacyjnych, 
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6. przewóz osób niepełnosprawnych, ułatwiający im życie i funkcjonowanie w społeczeń-

stwie, dowóz niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz dorosłych do prowadzonych na 

ich rzecz placówek leczniczych, opiekuńczych, oświatowych, terapeutycznych, 

7. inicjowanie i prowadzenie różnych form pomocy, samopomocy, poradnictwa, wymiany 

doświadczeń i informacji dla rodzin niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, oraz doro-

słych, ich opiekunów i bliskich, 

8. inicjowanie, organizowanie i prowadzenie lokalnych, środowiskowych grup wsparcia dla 

rodzin osób niepełnosprawnych, ich opiekunów i bliskich, 

9. udzielanie wszechstronnej pomocy niepełnosprawnym dzieciom, młodzieży i osobom 

dorosłym w organizacji leczenia i rehabilitacji w krajowych i zagranicznych ośrodkach 

medycznych, 

10. pomoc finansową i rzeczową rodzinom i opiekunom osób niepełnosprawnych, znajdują-

cych się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej oraz ich osieroconym dzieciom, 

11. opracowywanie raportów o sytuacji społecznej osób niepełnosprawnych i ich rodzin, 

12. spotkania, zebrania, szkolenia, zjazdy, wyjazdy, pielgrzymki, prelekcje, konferencje, 

wykłady, dyskusje, warsztaty, 

13. organizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji, sympozjów, seminariów, 

kursów, szkoleń z udziałem profesjonalistów z różnych dziedzin medycyny, rehabilitacji, 

edukacji i terapii dla osób zaangażowanych w leczenie, rehabilitację, edukację i wszelką 

pomoc niepełnosprawnym dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym, ich rodzinom i opie-

kunom, 

14. działalność dokumentacyjną i wydawniczą, a zwłaszcza gromadzenie, opracowywanie, 

udostępnianie i wydawanie wszelkich publikacji dotyczących problemów osób niepełno-

sprawnych, w tym opracowywanie i rozpowszechnianie poradników dla rodzin niepełno-

sprawnych dzieci, młodzieży i osób dorosłych, a także gromadzenie wszelkiej dokumen-

tacji, w tym również filmowej i fotograficznej związanej z realizacją celów statutowych 

fundacji, 

15. prowadzenie różnych form edukacji, psychoedukacji, terapii i pomocy psychologicznej 

dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych, 

16. poradnictwo dla osób niepełnosprawnych w zakresie zdobywania umiejętności zawodo-

wych oraz pośrednictwo pracy dla osób niepełnosprawnych, 

17. poradnictwo dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych w zakresie zdobywania 

umiejętności zawodowych oraz pośrednictwo pracy, 

18. organizowanie, prowadzenie, wspieranie turnusów rehabilitacyjnych, turnusów specjali-

stycznych i ogólnousprawniających oraz innych form wypoczynku, rekreacji, rehabilita-

cji dla niepełnosprawnych dzieci, młodzieży oraz dorosłych, poza miejscem ich stałego 

pobytu, 

19. organizowanie otwartych imprez sportowych, rekreacyjnych i prowadzenie innych form 

usprawniania fizycznego dzieci, młodzieży i osób dorosłych, ze szczególnym uwzględ-

nieniem niepełnosprawnych, 

20. organizowanie wypoczynku, w tym turystyki kwalifikowanej, dla osób niepełnospraw-

nych, ich rodzin, opiekunów i bliskich, 

21. organizowanie wystaw, konkursów i innych imprez kulturalnych związanych z twórczo-

ścią osób niepełnosprawnych, promowanie, rozpowszechnianie wiedzy na temat ich 

twórczości, 

22. organizowanie koncertów charytatywnych, aukcji, festynów i innych imprez integracyj-

nych, 

23. współpracę z innymi organizacjami i instytucjami w realizacji celów statutowych funda-

cji, 

24. współpracę z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi w zakresie służącym oso-

bom niepełnosprawnym, w tym wspieranie i umożliwianie spełniania kultu i praktyk re-
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ligijnych osobom niepełnosprawnym, w szczególności niepełnosprawnym intelektualnie 

oraz mającym trudności w samodzielnym poruszaniu się, 

25. wspieranie (m. in. informacyjnie, szkoleniowo, materialnie) innych organizacji pozarzą-

dowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych,  

26. współpracę ze środkami społecznego przekazu w zakresie upowszechnienia wiedzy na 

temat potrzeb osób niepełnosprawnych oraz ich sytuacji życiowej i społecznej, 

27. zbieranie środków finansowych i rzeczowych na prowadzenie działalności statutowej, 

28. działanie na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy międzyna-

rodowej osób niepełnosprawnych, 

29. inną działalność korzystną dla realizacji celów statutowych. 

 

3. OPIS GŁÓWNYCH DZIAŁAŃ PODJĘTYCH PRZEZ FUNDACJĘ W 2016 ROKU:  

 

Fundacja „Zapewnić Przyszłość” nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

Fundacja „Zapewnić Przyszłość” nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego. 

 

W 2017 roku, Fundacja „Zapewnić Przyszłość” kontynuowała działania zapoczątkowane w 

poprzednich latach. 

W 2017 roku, przedstawiciele Fundacji brali udział w cyklicznych spotkaniach FORUM 

INICJATYW OzN, a także byli stałymi uczestnikami comiesięcznych spotkań organizacji poza-

rządowych zrzeszonych w Komisji Dialogu Społecznego (KDS) ds. osób niepełnosprawnych. 

Na spotkaniach FORUM, omawiane były tematy dotyczące poznania potrzeb OzN w celu 

zapewnienia tym osobom godnego życia po utracie bliskich m. in.: zapewnienia bezpie-

czeństwa finansowego OzN i stworzenia tzw. kręgów wsparcia dla OzN w naturalnym 

środowisku (sąsiedzi, rodzina, przyjaciele). 

W 2017 roku, przy KDS ds. OzN nadal działały 4 zespoły robocze, w pracach których to 

zespołów brali udział członkowie Fundacji „Zapewnić Przyszłość”. Były to następujące zespoły: 

1. Zespół ds. transportu OzN w Warszawie 

2. Zespół ds. małych form mieszkaniowych przeznaczonych dla OzN 

3. Zespól ds. dziennych ośrodków wsparcia, dla osób wychodzących z systemu edukacji 

4. Zespół ds. AOON (Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej) 

Każdy z w/w zespołów, wypracował konkretne postulaty, których celem jest poprawa 

warunków życia OzN. 

I tak: 

 

Ad.1. Zespól opracował dokument dot. zmiany regulaminu przewozów ON i odpłatności za 

kurs. Dokument był prezentowany na sesji radnych Warszawy w maju 2017. Niestety nie 

zostały podjęte wiążące ustalenia dla miasta. Praca Zespołu jest kontynuowana w 2018r. 

 

Ad.2. Podczas spotkań KDS, wielokrotnie był poruszany temat dot. różnego rodzaju form 

mieszkaniowych, w tym docelowych, oraz wiążący się z tym problem dziennych ośrodków 

wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, które ukończyły 25 lat, i które wyszły już z 

systemu edukacji. W/w problem był także prezentowany na kilku sesjach radnych Warszawy. 

Szczegółowa i burzliwa prezentacja dotyczyła sytuacji podopiecznych Katolickiego Stowarzy-

szenia OzN Intelektualną z Targówka. Także kierownictwo, rodzice i opiekunowie OzN związa-

nych z Centrum Edukacji, Rehabilitacji i Opieki TPD HELENÓW w lipcu 2017 r. prezentowali 

swoje stanowisko dot. budowy ośrodka dziennego pobytu na terenie CERiO. Efektem tych 

spotkań jest znalezienie miejsca i wskazanie przez Burmistrza Targówka lokalizacji budowy 

domu dla OzN Intelektualną. 

Wniosek płynący z tych spotkań to : 

konieczność powoływania małych, o charakterze rodzinnym, domów pobytu całodobowego 

dla ON, w których osoby te będą miały zapewnione bezpieczeństwo i godne dożywocie.  

 

Ad.3. Zespól ds. Dziennych Ośrodków Wsparcia zwracał uwagę na ogromny deficyt takich 

placówek, które zapobiegają wykluczeniu społecznemu, a jednocześnie pozwalają zachować 

umiejętności nabyte podczas pobytu w szkole. Niestety, takich ośrodków nadal brakuje. 

Osoby, które wychodzą z systemu edukacji, są zmuszone pozostać w domu, ponieważ nie ma 
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dla nich miejsc w istniejących placówkach, są umieszczane na listach rezerwowych, a czas 

oczekiwania na miejsce jest bardzo długi. W bardzo trudnej sytuacji pozostają osoby z 

niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby ze spektrum autyzmu. W/w osoby, mają 

niewielkie szanse na uczestniczenie w zajęciach będących kontynuacją nauki.  

Cały czas podkreślamy konieczność powoływania takich placówek ale ze zwiększoną kwotą 

finansowania. 

 

Ad.4. Zespól ds. AOON kontynuował prace nad zmianą standardów wsparcia OzN oraz  

opracowaniem procedur umożliwiających wdrożenie modelu niezależnego życia OzN. 

Dokument, nad którym pracowaliśmy definiuje adresatów usługi, zawiera sprecyzowanie celu 

i zakresu usługi asystenta osobistego oraz określa kompetencje Asystenta Osobistego Osoby 

Niepełnosprawnej. 

 

W 2017 r., Fundacja „Zapewnić Przyszłość” zakończyła współpracę z Terapeutycznym Klubem 

Absolwenta BEŁSKA. Przestaliśmy być organem prowadzącym dla Klubu Absolwenta, ponie-

waż wygasła umowa z miastem, a Klub na tyle okrzepł, że powołał swoją Fundację. Projekt, 

który realizowany był na podstawie umowy nr PS/B/VI/3/3/1102016 zawartej 25 marca 2016 

roku pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa, a Fundacją na Rzecz Niepełnosprawnych 

Dzieci, Młodzieży i Dorosłych „Zapewnić Przyszłość” był prowadzony w okresie od 10.03.2016 

do 31.12.2016. Projekt został rozliczony w terminie przez BPiPS m. st. Warszawy. 

 

Przez cały rok 2017, Fundacja współpracowała z Dyrekcją CERiO TPD HELENÓW. Na terenie 

CERiO TPD odbyło się kilka spotkań, na które zapraszani byli urzędnicy gminy WAWER, radni 

gminy Wawer oraz członkowie innych organizacji pozarządowych zajmujący się sytuacją OzN, 

głównie z niepełnosprawnością sprzężoną i ze spektrum autyzmu. 

W listopadzie 2017 r. przedstawiciel Fundacji „Zapewnić Przyszłość”, przedstawiciel Klubu 

Absolwenta TPD oraz dyrekcja CERiO TPD zostali zaproszeni na spotkanie do BPiPS m.st. 

Warszawy. Celem spotkania było wyjaśnienie problemu stabilnego i zwiększonego finansowa-

nia przyszłej placówki dla OzN. 

W 2017 r. staraliśmy się nagłaśniać problem sytuacji OzN (głównie OzN ze sprzężeniami) oraz 

przedstawić niepokoje opiekunów OzN „co stanie się z moim dzieckiem po mojej śmierci”. Na 

początku 2017 r. przedstawiciele Fundacji brali udział w audycji radiowej emitowanej na 

falach radia Warszawa oraz w programie telewizji internetowej Salvum. Nasze wystąpienia 

miały na celu przybliżenie tego tematu szerszemu środowisku odbiorców i dotarcie do innych 

osób borykających się z trudnościami w zapewnieniu godnego życia OzN. 

Fundacja, będąc członkiem KDS–u, była też współautorem wielu pism skierowanych do 

Rzecznika Rządu ds. OzN, Pani Minister E. Rafalskiej, Prezydenta A. Dudy. Wszystkie pisma 

dotyczyły rozwiązań najpilniejszych problemów OzN i zapewnienia im godnego życia. 

 

4.  Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finanso-

wych 

 

10 czerwca 2017 r. Fundacja przeprowadziła Festyn Charytatywny na terenie przylegającym 

do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie. Patronat nad Festynem 

objął Starosta Pruszkowski. Jedną z atrakcji, obok występów Zespołu Folklorystycznego 

„Ożarowianka”, kiermaszu ciast upieczonych przez opiekunów OzN z Fundacji czy też 

wspólnych tańców, było przeprowadzenie loterii fantowej. Organizacji Festynu podjęły się 

uczennice LXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Nowaka–Jeziorańskiego w Warszawie. 

Wolontariuszki i wolontariusze wykazali ogromne zaangażowanie w organizację Festynu, w 

zdobywanie fantów od sponsorów oraz obsługę Festynu. Wszystkie środki finansowe 

zgromadzone podczas Festynu Charytatywnego w Pruszkowie zostały przekazane na cele 

statutowe Fundacji „Zapewnić Przyszłość” 

 

5.  Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł: 

 

Przychody osiągnięte w roku 2017 to: 

 

Przychody z działalności statutowej             - 0,00 zł 

Pozostałe przychody operacyjne                  - 6 856,65 zł 

Przychody finansowe                                  - 58,10 zł 
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5.a   Zysk z działalności statutowej                             -     5 943,02 zł 

  

6.  Informacje o poniesionych kosztach: 

 

Koszty poniesione w roku 2017 to: 

  

Koszty działalności  statutowej                      - 961,73 zł 

koszty finansowe                                          - 10,00 zł 

 

7.  Działalność gospodarcza: 

 

 Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej 

 

8.  Dane o zatrudnieniu w fundacji : 

 

Fundacja w okresie sprawozdawczym nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę 

Członkowie Zarządu Fundacji pracują społecznie. 

 

9.  Dane o wynagrodzeniach wypłacanych w fundacji :  

 

W okresie sprawozdawczym 

 usługa księgowa – 400,00 zł/rok. 

 

10. Fundacja nie udzielała pożyczek. 

 

11. W 2017r Fundacja posiadała : 

Konto bankowe w Volkswagen Bank direct, które służyło do rozliczenia zadania publicznego 

pt.”Terapeutyczny Klub Absolwenta” 

                Stan konta na dzień 31.12.2017r    =   180,00    zł 

Konto bankowe w Raiffeisen Polbank, które służy do bieżącej obsługi Fundacji „Zapewnić 

Przyszłość” 

               Stan konta na dzień 31.12.2017r     = 9 540,30   zł 

 

12. Fundacja nie posiada obligacji. 

 

13. Fundacja nie nabyła akcji. 

 

14. Fundacja nie nabyła nieruchomości. 

 

15. Wartości niematerialne i prawne w bilansie nie występują . 

 

16. Należności nie występują. 

 

17. Kapitał założycielski fundacji to 2 000,00 zł. 

 

18. Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. 

 

19. Rozliczenia międzyokresowe nie występują . 

 

20. Podatek dochodowy - nie występuje. Jednostka korzysta ze zwolnienia przedmiotowego z 

uwagi na działalność statutową zgodnie z art.17.ust.1 pkt.4 ustawy o CIT. 

 

21. Fundacja złożyła w terminie do Urzędu Skarbowego roczne rozliczenie finansowe CIT. 
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Warszawa, dn. 17.07.2018r  

 

 

 

 

Sprawozdanie zatwierdził Zarząd:  

 

  – prezes Fundacji „Zapewnić Przyszłość”   -  Elżbieta  Sowa 

 

  – skarbnik Fundacji  „Zapewnić Przyszłość” –  Bożena  Kasztalska 

 

 


