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Roczne Sprawozdanie Fundacji śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR 

dla Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

 za 2008 rok 

(podstawa prawna:  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja 2001 r.. w sprawie ramowego 
zakresu sprawozdania z działalności fundacji.) 

 
 

1. Nazwa organizacji Fundacja  NiezaleŜnego śycia Osób Niepełnosprawnych 
HUSSAR 

 
2, siedziba: kraj POLSKA,  

woj. ZACHODNIOPOMORSKIE,  
powiat M. SZCZECIN,  
miejsc. SZCZECIN 
adres: ul. Czwójdzińskiego 5; 70-893 Szczecin 

 
3. data rejestracji w 

Krajowym Rejestrze 
Sądowym 

30 września 2008 r 
(data utworzenia Fundacji: 28 sierpnia 2008 r.) 

 
4. numer KRS: 0000314744 

 
5.  NIP: 955-22-44-383 

 
6. REGON: 320578263 
 
7. dane dotyczące członków zarządu 

fundacji  
 

- PREZES ZARZĄDU Tomasz Rabiński  
- vice-PREZES ZARZĄDU Krzysztof Paweł Olkiewicz  
- vice-PREZES ZARZĄDU Marta Joanna Murawska  
- SEKRETARZ ZARZĄDU Alicja Osenkowska  
- SKARBNIK ZARZĄDU Alicja Waluchowska  
KRS stan na dzień : 27.02.2009r 
 
8. 

 
Cele Statutowe Fundacji (Art. 9. statutu Fundacji) : 



 

Fundacja śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR 2

Fundacja śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR 
ul. Czwójdzińskiego 5, 70-893 Szczecin, www.husar.yoyo.pl, fundacja.husar@gmail.com 

  
Celem działalności  Fundacji jest  inicjowanie i popieranie wszelkich form niezaleŜnego 
Ŝycia osób niepełnosprawnych, a w szczególności: 
 

1. udostępnianie specjalistycznego transportu Osobom Niepełnosprawnym 
2. przydzielanie osobistego Asystenta Osobom Niepełnosprawnym 
3. powołanie ośrodka ( centrum) koordynacji działań wspierających realizacje idei 

niezaleŜnego Ŝycia osób Niepełnosprawnych 
4. inicjowanie zmian legislacyjnych z ułatwieniem niezaleŜnego Ŝycia Osobom 

Niepełnosprawnym 
 

Cele Fundacja realizuje poprzez: 
 

1. budowę systemu transportu umoŜliwiającego udostępnianie Osobom 
Niepełnosprawnym swobodne przemieszczanie się 

2. udostępnianie usług Osobistego Asystenta i promocji w tym zakresie  
3. organizowanie szkoleń: zawodowych i rozwojowych Osób Niepełnosprawnych oraz 

asystentów i opiekunów 
4. organizowanie szkoleń pracodawców związanych z zatrudnianiem Osób 

Niepełnosprawnych 
5. organizowanie sympozjów dotyczących pomocy dla Osób Niepełnosprawnych 
6. zapobieganie wykluczeniu społecznemu Osób Niepełnosprawnych w oparciu o 

programy Unii Europejskiej 
7. prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w zakresie sytuacji Osób 

Niepełnosprawnych oraz spraw związanych z ułatwianiem im Ŝycia codziennego, w 
tym zawodowego – w oparciu o programy Unii Europejskiej 

8. pozyskiwanie środków terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób 
Niepełnosprawnych objętych opieka Fundacji 

9. nieodpłatne uŜyczanie Osobom Niepełnosprawnym objętych opieka Fundacji 
sprzętu rehabilitacyjnego oraz innych środków terapeutycznych i rehabilitacyjnych 

10. dla realizacji swych celów Fundacja współpracuje z urzędami administracji 
państwowej i samorządowej, instytucjami, podmiotami gospodarczymi oraz innymi 
osobami prawnymi i fizycznymi, a takŜe środkami masowego przekazu. 
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9 zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów 
statutowych, a takŜe opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o 
skutkach finansowych, tj sprawozdanie merytoryczne z działalności statutowej 
Fundacji za rok 2008. 

  

Celem działalności  Fundacji jest  inicjowanie i popieranie wszelkich form niezaleŜnego 

Ŝycia osób niepełnosprawnych, a w szczególności: 

 

1. udostępnianie specjalistycznego transportu Osobom Niepełnosprawnym 

2. przydzielanie osobistego Asystenta Osobom Niepełnosprawnym 

3. powołanie ośrodka ( centrum) koordynacji działań wspierających realizacje idei 

niezaleŜnego Ŝycia osób Niepełnosprawnych 

4. inicjowanie zmian legislacyjnych z ułatwieniem niezaleŜnego Ŝycia Osobom 

Niepełnosprawnym 

 

1) W związku z krótkim okresem działalności Fundacji załoŜono stronę internetową 

Fundacji, która stanowi podstawę systemu informacji dla osób niepełnosprawnych.. 

2) Zaprojektowano  ulotki informacyjne w języku polskim i angielskim 

3) Przeprowadzono spotkanie konsultacyjne z Liderem programu „Sięgnij po pomoc” 

4) Nawiązano kontakt z placówkami dyplomatycznymi państw które mają  uregulowany 

status prawny Asystenta Osobistego osoby niepełnosprawnej (Niemcy, Norwegia, 

Dania , Szwecja) 
 

 
10 informację o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 
  

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 
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11 

 
odpisy uchwał zarządu fundacji za rok 2008 

  
 Załącznik nr 1 

 
12 informację o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł 

(np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z 
budŜetu państwa i budŜetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez 
fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; 
jeŜeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz 
procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do 
przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł 

 
Przychody Fundacji w 2008 roku wyniosły  2154,87 

w tym: dotacje i subwencje:               00,00 

darowizny rzeczowe i finansowe : 2140,00 

          pozostałe przychody:           14,87 

Wynik na działalności gospodarczej wyniósł:00,0 

 Zł   

 Zł   

 Zł   

 Zł   

 Zł   

 
  

 
 

13 informację o poniesionych kosztach na: 
 

       

a realizację celów statutowych w wysokości Zł 0.00 
   
b administrację Zł 228,00 
   
c działalność gospodarczą, Zł 0,00 
   
d pozostałe koszty operacyjne Zł 0.00 
   
e koszty finansowe  Zł 0,00 
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14 Liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych 

stanowisk 

 
Fundacja nie zatrudniała pracowników. 

 
 
15 

 
Pozostałe informacje finansowe dotyczące: 
 

A udzielonych przez fundacje poŜyczkach pienięŜnych, z podziałem według ich wysokości, 
ze wskazaniem poŜyczkobiorców i warunków przyznania poŜyczek oraz z podaniem 
podstawy statutowej udzielania takich poŜyczek 

  
Fundacja nie udzielała poŜyczek.: 
 

B kwot ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku 
BGś ul Jagiellońska 97 70-435 Szczecin 

nr konta Bank BGś 78 2030 0045 1110 0000 0158 3390 

rachunek bieŜący -  1296.87 złotych 

  
Fundacja  posiada lokatę bankową. 
 

lokata  Bank BGZ 972030 0045 1420 00000027 7060 

lokata – 2000,00 złotych,  

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

  
Fundacja nie nabywała akcji ani obligacji. 
 

D nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie,  

  
Fundacja nie nabyła nieruchomości na cele statutowe. 
 

i nabytych pozostałych środkach trwałych, 

  
Fundacja nie nabyła środków trwałych. 
 

j wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 
sporządzanych dla celów statystycznych, 

 wartości aktywów i zobowiązań na koniec roku wyniosła               zł 3926,87 
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16 

 
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 wykonywała usług zleconych. 

 
 
17 informację o rozliczeniach fundacji z tytułu ciąŜących zobowiązań podatkowych, 

a takŜe informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych.  
  

Fundacja rozlicza swoje zobowiązania z tytułu podatków terminowo zgodnie z 
prawodawstwem polskim. 

 
18 czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzona w fundacji kontrola, a jeśli 

była - to jej wyniki. 
  

W roku 2008  nie była przeprowadzona kontrola. 
 
Podpisy Członków Zarządu: 

- PREZES ZARZĄDU 

 
 
 

……………………………………………………….................. 
Tomasz Rabiński 

- vice-PREZES ZARZĄDU 

 
 
 

……………………………………………………….................. 
Krzysztof Paweł Olkiewicz 

- vice-PREZES ZARZĄDU 

 
 
 

……………………………………………………….................. 
Marta Joanna Murawska 

- SEKRETARZ ZARZĄDU 

 
 
 

……………………………………………………….................. 
Alicja Osenkowska 

- SKARBNIK ZARZĄDU 

 
 
 

……………………………………………………….................. 
Alicja Waluchowska 
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Załącznik nr 1 sprawozdania rocznego fundacji 
 
 
Odpisy uchwał zarządu fundacji za rok 2008 
 
W roku 2008 Zarząd Fundacji śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR podjął następujące 
uchwały: 
 

1. Uchwała  Zarządu Fundacji o przyjęciu Regulaminu Pracy  Fundacji 

2. Uchwała Fundacji o zasadach dysponowania rachunkiem bankowym Fundacji. 

3. Uchwała Fundacji o powołaniu kasjera 

4. Uchwała Fundacji o powołaniu pogotowia kasowego 

5. Uchwała Zarządu Fundacji o przyjęciu miesięcznego ramowego budŜetu na 2008 rok.  

6. Uchwała Zarządu Fundacji o przyjęciu i stosowaniu wykazu kont księgi głównej. 

7. Uchwała Zarządu Fundacji w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości. 

8. Uchwała Zarządu Fundacji o przyjęciu wieloletniego programu działań związanego z promocją idei niezaleŜnego 

Ŝycia osób niepełnosprawnych. 

9. Uchwała Zarządu Fundacji w sprawie UpowaŜnienia dla Zarządu do zawarcia umowy ubezpieczenia NW i OC 

Fundacji NiezaleŜnego śycia Osób Niepełnosprawnych Hussar w Szczecinie. 

10. Uchwała Zarządu Fundacji w sprawie zasad zawierania umów dla Fundacji NiezaleŜnego śycia Osób 

Niepełnosprawnych Hussar w Szczecinie. 

11. Uchwała Zarządu Fundacji w sprawie dokumentacji wolontariatu. 

12. Uchwała Zarządu Fundacji w sprawie dokumentacji beneficjentów. 

13. Uchwała Zarządu Fundacji w sprawie ustanowienia osób powołanych do reprezentacji Fundacji na zewnątrz. 

 
Wymienione wyŜej chwały podjęto na pierwszym posiedzeniu Zarządu Fundacji z dnia 11.10.2008r 
 
Oryginalny dokumentacji  znajdują się w fundacji 

 

 

 


