
 Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2011 z działalności Fundacji 
Dolnośląskie Centrum Psychoonkologii i Rehabilitacji. 
 Dolnośląskie  Centrum Psychoonkologii i Rehabilitacji 
     54-142 Wrocław, ul. Bajana 67/23 e- mail  
     Data wpisu do KRS 05.03.2010 r. nr KRS 0000350577 
     REGON : 021241173 NIP : 8942996625 
Członkowie Zarządu : 

1) Anna Jelenik – prezes,  
2) Agata Pustuła -wiceprezes  
 
Przedmiot działalności statutowej Fundacji : 
1. Fundacja prowadzi działalność statutową na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych 

oraz ich najbliższych. 

2. Fundacja w ramach swojej działalności statutowej realizuje zadania publiczne, w 
szczególności w zakresie: 

a) ochrony i promocji zdrowia, w tym szeroko pojętej rehabilitacji fizycznej, 
b) działania na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych oraz ich rodzin, 
c) działalności charytatywnej, 
d) promocji i organizacji wolontariatu, 
e) działań kulturalnych, 
f) działań edukacyjnych, oświatowych i naukowych, 
g) sportu i kultury fizycznej. 

   Celem działania Fundacji jest: 

1. podejmowanie działań humanitarnych mających na celu optymalizacje warunków 
życia osób chorych i niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin, 

2. łamiąca stereotypy edukacja  z zakresu sytuacji osób chorych i niepełnosprawnych, 

3. szkolenie i doskonalenie umiejętności personelu medycznego oraz innego, 
pracującego z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, 

4. propagowanie właściwego stosunku do osób niepełnosprawnych wskutek choroby 
bądź trwałego kalectwa wyobcowanych społecznie, prowadzenie działań na rzecz ich 
reintegracji, 

5. inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w dziedzinach ochrony zdrowia, 
opieki społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych ze szczególnym naciskiem na 
opiekę psychologiczną (psychoonkologiczną) oraz rehabilitacje fizyczną. 

    Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 
Nieodpłatna działalność statutowa: 
86.90 E; pozostałą działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej nie 
sklasyfikowana, 
86,90 A;  działalność fizjoterapeutyczna, 
88,10 Z;   pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób 
niepełnosprawnych, 
88,99 Z; pozostałą pomoc społeczna bez zakwaterowania , gdzie indziej nie 
sklasyfikowana, 
85,59 B; pozostałe pozaszkolne formy edukacji , gdzie indziej nie sklasyfikowane, 
85,60 Z ; działalność wspomagająca edukację 
Działania prowadzone w 2011 roku. przez Fundację: 
 



Wsparcie psyoonkologiczne oraz rehabilitacja chorych na raka oraz ich rodzin. 
- grupy wsparcia dla chorych 
-poradnictwo indywidualne dla chorych i rodzin 
- zajecia ruchowe dla chorych i rodzin 
- poradnictwo dietetyczne dla chorych i rodzin 
- wizaż dla chorych i rodzin 
 1) Realizacja programu Promocji zdrowia psychicznego i wsparcia osób w kryzysie 
psychicznym oraz z doświadczeniem choroby psychicznej „Akademia Walki z Rakiem” w 
okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.( program współfinansowany przez Wydział 
Zdrowia miasta Wrocławia). 
2) Realizacja wewnętrznego programu Fundacji, zgodnie z celami statutowymi, 
finansowanego ze środków pozyskanych z koncertu charytatywnego.( Wsparcie 
psychoonkologiczne i rehabilitacja osób z choroba nowotworową i ich rodzin). 
Odpisy uchwał Fundacji Dolnośląskie Centrum Psychoonkologii i Rehabilitacji za 
rok 2011 r. 
1) Uchwała nr 1/2011r. z dnia 2.01.2011 r., dotycząca ustanowienia pełnomocnika do 

podpisywania umów z Zarządem. 
2) Uchwała nr 2/2011 r. z dnia 12.04.2011 r., dotycząca zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego i merytorycznego przez Zarząd Fundacji. 
3) Uchwała nr 3/2011 r., z dnia 12.04.2011 r., dotycząca zatwierdzenia sprawozdania  

finansowego i merytorycznego przez Rade Nadzorczą Fundacji. 
4) Uchwała nr 4/2011 r. z 9.12.2011 r., dotycząca zgody na dokonanie zmian w statucie 

Fundacji. 
   3. Dane dotyczące zatrudnienia 

a) Liczba osób zatrudnionych w fundacji:  
Fundacja nie zatrudniała w 2011 r. pracowników na umowę o pracę oraz umowy 

cywilno-prawne.  
b) Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację:  

Nie dotyczy   
c) Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego 

łącznie członkom zarządu i innym organom fundacji:  
Nie dotyczy 

d) Wydatki na wynagrodzenia z umów zleceń:  
Nie dotyczy 

       Udzielane przez fundację pożyczki pieniężne:  
Nie dotyczy – Fundacja nie udziela pożyczek 

 
       Kwota ulokowana na rachunku bankowym:  

Fundacja posiada bieżący rachunek bankowy w PEKAO S.A. łączna kwota na 
rachunkach bankowych na dzień 31.12.2011 r. wynosi 11861,70zł (w tym 
rachunek główny: 4368,58zł, rachunek pomocniczy: 7493,12zł) Fundacja nie 
posiada lokat bankowych. 

 
     6. Wartość nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w      
spółkach prawa handlowego:  

Nie dotyczy 
Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych na ich 
nabycie:  

Nie dotyczy 
Nabyte pozostałe środki trwałe:  



Fundacja nie posiada środków trwałych 
Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach 
finansowych sporządzonych dla celów statystycznych:  

Nie dotyczy 
 
   7. Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a 
także informacje w sprawie składanych deklaracjach podatkowych 
 
 
5) informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. 
spadek, zapis, darowizna, środki ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu 
gminy); 
 

Darowizny        8125,28 
Dotacja (środki ze źródeł publicznych – UM Wrocławia)                  20000,00 
Działalność odpłatna (wpłaty od  
uczestników działań)       8464,97 
 w tym: wpłaty od ucz. projektu Akademia Walki z Rakiem:  199,97 
  dochód z cegiełek:      8265,00 
Przychody finansowe:       0,91 

 
 
6) informacje o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez fundację w ramach celów 
statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; 
W ramach działalności odpłatnej Fundacja w roku 2011 organizowała część zajęć w ramach 
projektu „Akademia Walki z Rakiem” oraz koncert charytatywny. 
Uzyskane w ramach tych działań przychody, zgodnie z zapisem w p. 5, zostały przeznaczone 
na realizację działań statutowych. W przypadku projektu Akademia Walki z Rakiem środki 
uzyskane z wpłat adresatów zostały wydatkowane w całości w roku 2011. Dochód z koncertu 
charytatywnego został wydatkowany na realizację projektu, którego dotyczył. Projekt był 
realizowany również w roku 2012, toteż w roku 2011 środki wydatkowano tylko częściowo. 
Koszty realizacji działalności odpłatnej pożytku publicznego w roku 2011 wyniosły 972,05zł. 
7)  działalność gospodarcza: 
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 
 
b)  wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej 
Nie dotyczy. 
c)  procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do 
przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł; 
Nie dotyczy. 
 
8)  informacje o poniesionych kosztach na: 
a)  realizację celów statutowych, 20 972,05zł 
b)  administrację 4 356,70 zł 
c)  działalność gospodarczą 0,00 zł(nie dotyczy) 
d)  pozostałe koszty 0,71 zł 
Fundacja nie zatrudnia pracowników. 
Nie dotyczy. 
Nie dotyczy. 



12) dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia: 
Nie dotyczy. 
14) dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku; 
Fundacja nie  posiada lokat. 
 15) dane o nabytych obligacjach; 
Fundacja nie posiada nabytych obligacji. 
16) dane o wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze 
wskazaniem tych spółek; 
Fundacja nie posiada takich udziałów w spółkach. 
17) dane o nabytych nieruchomościach:  
Fundacja nie posiada nieruchomości. 
18) dane o nabytych pozostałych środkach trwałych; 
Fundacja nie posiada środków trwałych. 
19)   dane o wartości aktywów fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 
sporządzanych dla celów statystycznych; 
Nie dotyczy. 
20) dane o wartości zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach 
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych; 
Nie dotyczy. 
21) dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz 
wynik finansowy tej działalności; 
Nie dotyczy. 
22) informacja o rozliczeniu fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych; 
Nie dotyczy. 
23) 
Fundacja składa deklarację PIT-4R oraz deklarację CIT-8 wraz z załącznikami (CIT-8/0 oraz 
CIT-D). 
 
    
 


