SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI
GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC
„RADOSNE DZIECIŃSTWO”
Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY
W ROKU 2010
sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Sprawiedliwości
z dnia 8 maja 2001 r.
w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.
(Dz. U. z dnia 22 maja 2001 r.)

oraz

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
za rok 2010
sporządzone zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r.)
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DANE FUNDACJI

Fundacja Grażyny Piechockiej-Kranc „Radosne Dzieciństwo”
z siedziba w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 62,
wpisana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000238786
posiadająca numer identyfikacyjny w systemie REGON 340058826
oraz numer identyfikacji podatnika NIP 967-12-20-756
W skład Zarządu wchodzi:
Ewelina Kranc – Prezes Zarządu
zam. w Bydgoszczy przy ul. Wąwelskiej 8
Tel. 52 321 24 34, Tel. kom. 600 093 015

CEL FUNDACJI
Celem fundacji jest niesienie pomocy dzieciom niepełnosprawnych umysłowo dla
wyrównywania ich szans życiowych, czynienia ich dzieciństwa radosnym, a także - w
miarę sił i środków - wspomaganie dzieci chorych na nowotwór oraz pomoc dla dzieci
poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Dla realizacji celów Fundacja prowadziła działalność statutową odpłatną w zakresie:
1) działania na rzecz osób niepełnosprawnych (PKD 88.10.Z);
2) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (PKD 88.99.Z);
3) działalności charytatywnej (PKD 88.99.Z);
a w szczególności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, Fundacja może
prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi
podmiotami w zakresie:
1) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej;
2) PKD 73.1 Reklama;
3) PKD 74.20.Z Działalność fotograficzna;
4) PKD 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i
specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura;
5) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
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6) PKD 58.19.Z Działalność wydawnicza, obejmująca wyłączając udostępnianie
on-line: katalogów, materiałów reklamowych, fotografii, rycin i pocztówek,
kartek z życzeniami, formularzy, plakatów, reprodukcji dzieł sztuki,
pozostałych wyrobów drukowanych;
7) PKD 18.12.Z Drukowanie czasopism i pozostałych periodyków, wydawanych
rzadziej niż cztery razy w tygodniu, drukowanie książek, broszur, plakatów,
katalogów reklamowych, prospektów i innych reklam, albumów, kalendarzy,
notatników, pamiętników, formularzy, papieru listowego, przy użyciu maszyn
drukarskich, kserokopiarek, drukarek komputerowych;
8) PKD 85.59.B Pozaszkolne formy edukacji obejmujące pozaszkolne formy
edukacji związane głównie z rozwijaniem własnych zainteresowań oraz
doskonaleniem zawodowym.

ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

Fundacja działa na zasadach określonych w ustawie o fundacjach z dnia 6 kwietnia
1984 roku oraz postanowień statutu Fundacji gromadząc środki finansowe i pomoc
rzeczową, a następnie przekazując pozyskane dobra dzieciom potrzebującym
zgodnie z celami Fundacji.

W szczególności Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) świadczenie pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej i prawnej dla
niepełnosprawnych umysłowo lub chorych na nowotwór;
2) dążenie do likwidacji barier i utrudnień we wszelkich aspektach życia
codziennego niepełnosprawnych umysłowo;
3) organizowanie imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych i rekreacyjnych;
4) organizowanie

i

wspieranie

wszelkich

form

rehabilitacji

dzieci

niepełnosprawnych umysłowo lub chorych na nowotwór;
5) kształtowanie świadomości społecznej na temat stwarzania równych szans
życiowych dzieci niepełnosprawnych;
6) organizacja

szkoleń

i

edukacja

w

niepełnosprawnych i chorych na nowotwór,
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zakresie

rehabilitacji

dzieci

7) współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej oraz
placówkami oświatowo-wychowawczymi, a także organizacjami społecznymi
w

budowaniu

podstaw

prawidłowego

procesu

integracji

dzieci

niepełnosprawnych umysłowo ze społeczeństwem;
8) dofinansowywanie wyjazdów dzieci na kolonie i obozy, leczenia w kraju i za
granicą;
9) finansowanie leków dla dzieci chorych na nowotwór;
10) dofinansowywanie imprez charytatywnych;
11) nadawanie godła "RADOSNE DZIECIŃSTWO" oraz tytułu honorowego
„Przyjaciela Fundacji” dla osób najbardziej zasłużonych w wspieraniu
działalność Fundacji;
12) pomoc dla dzieci poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.

W roku 2010 Fundacja kontynuowała swoją działalność i jej działania związane były z
dalszym prowadzeniem działalności, wdrażaniem dalszych zasad współpracy,
przygotowania podstaw jej działalności zarówno technicznych jak i organizacyjnych
dla lepszej realizacji celów statutowych. Fundacja nawiązywała również współpracę z
podmiotami zewnętrznymi, a także działania związane z rozszerzaniem wiedzy o
Fundacji jej celach i sposobach ich realizacji. Pomimo szeregu ww. działań
kontynuowano również zasadniczą działalność statutową podejmując z sukcesem
inicjatywy charytatywne.
W roku 2010 nie podjęto, żadnych znaczących działań prawnych o skutkach
finansowych.

4. Uchwały Zarządu
W roku 2010 r. Zarząd Fundacji nie podjął żadnych uchwał.

5. W roku 2010 uzyskano następujące przychody z następujących tytułów:
1) spadek, zapis, darowizna – 30.712,23 PLN
2) odsetki bankowe – 488,96 PLN
3) pozostałe przychody operacyjne – zwrot kosztów sądowych – 0 PLN
4) środki pochodzące ze źródeł publicznych
a) z budżetu państwa - brak przychodu z tego źródła
b) z budżetu gminy - brak przychodu z tego źródła
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5) odpłatne świadczenia realizowane przez fundację w ramach celów statutowych z
uwzględnieniem kosztów tych świadczeń - 1.472,47 PLN
6) środki z działalności gospodarczej:
a) wynik finansowy działalności gospodarczej 0 PLN
b) procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności
gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł - 0 %

6. W roku 2010 poniesiono następujące koszty na:
a) realizację celów statutowych – 31.711,81 PLN
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.) – 3.664,04 PLN,
c) działalność gospodarczą - …0..,- PLN,
d) pozostałe koszty – ……0……- PLN,

7. Dane o:
a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych
stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności
gospodarczej,
W roku 2010 Fundacja nie zatrudniała żadnych pracowników.
b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości
tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,
W roku 2010 Fundacja nie wypłacała żadnych tego typu świadczeń.
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,
W roku 2010 Fundacja nie wypłacała żadnych tego typu świadczeń.
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia,
W roku 2010 Fundacja wypłaciła na podstawie umów zlecenia dla
Zleceniobiorców świadczących wszelkiego rodzaju usługi na rzecz Fundacji
łączną kwotę 0 PLN
e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich
wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek
oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek,
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W roku 2010 Fundacja nie udzielała żadnego rodzaju pożyczek.
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku,
W roku 2010 Fundacja nie posiadała żadnych środków ulokowanych na
rachunkach bankowych poza środkami na rachunku bieżącym, z którego
finansowała bieżącą działalność statutową oraz koszty działalności Fundacji.
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji
w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek,
W roku 2010 Fundacja nie nabyła żadnych tego typu papierów wartościowych.
h) nabytych

nieruchomościach,

ich

przeznaczeniu

oraz

wysokości

kwot

wydatkowanych na to nabycie,
W roku 2010 Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości.
i) nabytych pozostałych środkach trwałych,
W roku 2010 Fundacja nie nabyła żadnych środków trwałych.
j) wartości

aktywów

i

zobowiązań

fundacji

ujętych

we

właściwych

sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych,
- wartość aktywów – 53.042,70 PLN
- wartość zobowiązań – 427,00 PLN

8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe
(usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku
finansowym tej działalności,
W roku 2010 Fundacja nie prowadziła tego typu działalności.

9. Informację o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych,
a także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych.
W roku 2010 Fundacja złożyła w III Urzędzie Skarbowym w Bydgoszczy
deklarację roczną CIT-8 za 2009 rok.

Z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych Fundacja wpłaciła w roku
2010 kwotę ……0….. PLN.

Z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (jako płatnik tego podatku)
Fundacja wpłaciła w roku 2010 kwotę ……0…PLN.
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Z tytułu podatku od towarów i usług (podatek VAT) Fundacja wpłaciła w roku
2010 kwotę …0…… PLN

III. W roku 2010 w Fundacji nie była prowadzona żadna kontrola.

IV. Ważniejsze wydarzenia w działalności Fundacji o charakterze pożytku
publicznego.

W roku 2010 Fundacja realizowała cele o charakterze pożytku publicznego, a w
szczególności:
1) pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
2) działalność charytatywną,
3) ochrony i promocji zdrowia,
4) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
5) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
6) promocja i organizacja wolontariatu.
W tym celu Fundacja dokonała następujących działań:
1. W

dniach

12.02.2010

r.-

14.05.2010

r.

–DAROWIZNY

NA

RZECZ

PODOPIECZNYCH FUNDACJI ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ
2. W

dniu

18.03.2010

r.-

DAROWIZNA

NA

RZECZ

BYDGOSKIEGO

STOWARZYSZENIA POMOCY OSOBOM Z AUTYZMEM
3. W dniu 22.03.2010 r.- DAROWIZNA DLA ADAMA JAWORSKIEGO
4. W

dniu

31.03.2010

r.-

DAROWIZNA

DLA

WOJTKA

KOWALEWSKIEGO

(CENTRUM DIAGNOZY)
5. W dniu 1.04.2010 r.- DAROWIZNA DLA SZYMONA MUCHY ( OŚMIOMIESIĘCZNA
REHABILITACJA)
6. W dniu 14.05.2010 r.- DAROWIZNA DLA MAI TYCZYNO ( PROMYK)
7. W dniu 14.05.2010 r.- DAROWIZNA DLA MATEUSZA PIWIŃSKIEGO
( HIPOMEDICAL)
8. W dniu 21.05.2010 r.- DAROWIZNA NA RZECZ OŚRODKA WSPIERANIA
RODZINY I DZIECKA
9. W

dniu

21.05.2010

r.

i

11.08.2010

r.-

DAROWIZNA

LEWANDOWSKIEGO ( OŚRODEK HIPOTERAPII GÓRNIEWICZ)
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DLA

ROBERTA

10. W dniu 11.06.2010 r. i 8.12.2010 r.- DAROWIZNA DLA ARKA SŁONECKIEGO
11. W dniu 11.06.2010 r.- DAROWIZNA DLA PATRYKA WIELGOSZA
12. W dniu 11.06.2010 r. i 6.07.2010 r.- DAROWIZNA DLA SANDRY I SARY
WILIŃSKICH
13. W dniu 2.09.2010 r.- DAROWIZNA DLA ANIKI ROZNOCH ( NZOZ SANATORIUM
PANORAMA MORSKA- TURNUS HIPOTERAPII)
14. W

dniu

17.09.2010

r.-

DOFINANSOWANIE

UDZIAŁU

W

ZLOCIE

NIEPRZETARTEGO SZLAKU W FUNCE (POKRYCIE KOSZTÓW UDZIAŁU)
15. W dniu 1.10.2010 r.- DAROWIZNA DLA AGNIESZKI IWICKIEJ ( NZOZ
SANATORIUM PANORAMA MORSKA- TURNUS HIPOTERAPII)
16. W dniu 29.10.2010 r.- DAROWIZNA DLA MARKA KOZŁOWSKIEGO
17. W dniu 29.10.2010 r.- DAROWIZNA DLA JULITY KWAŚNIEWSKIEJ
18. W dniu 29.10.2010 r.- DAROWIZNA DLA PATRYKA KACZOR (NEURON)
19. W dniu 9.11.2010 r.- DAROWIZNA DLA KAMILA KRYGIER
20. W dniu 8.12.2010 r.- DAROWIZNA DLA NATALII I WERONIKI ADAMCZYK
21. W dniu 8.12.2010 r.- DAROWIZNA DLA GABRIELA SZYTTENHOLM
22. W dniu 16.12.2010 r.- DAROWIZNA DLA JONASZA, MATEUSZA I DOMINIKA
KRAWCZYKÓW

V. Inne wydarzenia z działalności Fundacji w roku 2010 r.
1. Dofinansowanie wyposażenia sali korekcyjnej w ZS nr 30 w Bydgoszczy.
2. Organizacja zimowiska w Myślęcinku dla podopiecznych Fundacji.
3. Organizacja wycieczki do Biskupina i okolic w czerwcu 2010 r.
4. Organizacja imprezy Mikołajkowej dla dzieci połączonej wręczeniem paczek
świątecznych ze słodyczami. W trakcie imprezy przedstawiciele Fundacji oraz
zaproszeni goście brali udział we wspólnej zabawie z dziećmi korzystając z
udostępnionej Kręgielni Bowling Center w Bydgoszczy.

Zarząd Fundacji

Ewelina Kranc
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