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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI
„AKADEMIA INTEGRACJI – PRACA, EDUKACJA, SPORT”
ZA ROK 2018
- opracowane zgodnie z ramowym zakresem sprawozdania zawartym
w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r.
1) Fundacja – „Akademia Integracji – Praca, Edukacja, Sport”
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa
data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 7 października 2013 pod nr 0000480133
(Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS)
REGON 146932153
Zarząd Fundacji – trzyosobowy:
a) Radosław Stańczuk
b) Robert Fedorowicz,
c) Maciej Garczyński
Celami Fundacji (określonymi w statucie z dnia 03 września 2013 r.) są:
- przełamywanie w świadomości społecznej barier związanych z niepełnosprawnością, a w
szczególności edukacja dzieci i młodzieży dotycząca sytuacji osób niepełnosprawnych i
możliwości ich aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie,
- wspieranie osób niepełnosprawnych w powrocie do życia społecznego przez sport oraz
aktywny udział w życiu publicznym,
- propagowanie zdrowego trybu życia przy jednoczesnym ostrzeganiu przed zachowaniami
ryzykownymi, w tym krzewienie i propagowanie wiedzy o bezpieczeństwie,
- wspieranie przedsięwzięć mających na celu szerzenie oświaty i wychowania dzieci i
młodzieży
- niesienie pomocy materialnej dla najuboższych osób i rodzin,
- prowadzenie działalności na rzecz ochrony zdrowia oraz ratowania życia, w tym działalność
na rzecz osób niepełnosprawnych,
- prowadzenie działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz aktywacji zawodowej i
życiowe osób niepełnosprawnych,
- prowadzenie działalności na rzecz upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu,
- prowadzenie działalności w zakresie pomocy ofiarom wypadków,
- propagowanie współpracy międzynarodowej i transgranicznej w celu zbliżenia między
społeczeństwami o raz wymiany wiedzy i doświadczeń dotyczących tematu osób
niepełnosprawnych.
2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
- organizowanie i finansowanie akcji społecznych, seminariów, sympozjów, dyskusji,
konferencji, wykładów, odczytów, konkursów, plebiscytów, pokazów, w tym w szczególności
pokazów szermierki na wózkach, oraz innych form przekazywania wiedzy,

- organizowanie i prowadzenie szkoleń dla asystentów osób niepełnosprawnych, harcerzy,
pracowników Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, nauczycieli oraz innych grup
pracujących dla i na rzecz osób niepełnosprawnych,
- prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, w tym w drodze wydawania
książek, czasopism, broszur i wydawnictw specjalnych, a także wydawanie opracowań na
temat dostępności przestrzeni miejskiej dla osób niepełnosprawnych,
- prowadzenie działań instruktażowych i doradczych przy kupnie pierwszego wózka
inwalidzkiego, protezy lub innego sprzętu ortopedycznego, pomoc osobom
niepełnosprawnym przy pokonywaniu barier architektonicznych, opracowywanie
kompendium wiedzy o miejscach przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych
(kluby sportowe, miejsca wypoczynkowe, przyjazne biura podróży, itp.),
- organizowanie i finansowanie zakupu wyposażenia potrzebnego do funkcjonowania osób
niepełnosprawnych w życiu codziennym oraz dla potrzeb uprawiania aktywności sportowej,
- współorganizowanie i finansowanie placówek oświatowych, wychowawczych i
opiekuńczych nastawionych na pracę z osobami niepełnosprawnymi lub integracyjnymi,
organizowanie i sponsorowanie konkursów na najlepsze placówki oświatowe, wychowawcze,
opiekuńcze i zdrowotne w kraju, współpraca z placówkami wdrażającymi nowe kierunki i
metody wychowania, nauczania i leczenia,
- organizowanie i finansowanie badań opinii publicznej dotyczących w szczególności
tematów związanych z sytuacją osób niepełnosprawnych,
- organizowanie akcji zbierania podpisów pod wnioskami do władz w sprawie zmiany
przepisów obowiązującego prawa,
- organizowanie lub współorganizowanie i finansowanie różnych form wypoczynku letniego i
zimowego dla dzieci i młodzieży w formie integracyjnej,
- udzielanie, organizowanie lub współorganizowanie pomocy dla osób dotkniętych trudną
sytuacją życiową,
- organizowanie i finansowanie pomocy stypendialnej lub obozów szkoleniowych dla
uzdolnionych sportowo dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,
- wspieranie lub organizowanie i prowadzenie integracyjnego klubu sportowego dla dzieci
oraz ich rodziców,
- wspieranie lub organizowanie cyklicznych wydarzeń sportowych w formule integracyjnej,
- inicjowanie współpracy pomiędzy różnymi środowiskami działającymi na rzecz osób
niepełnosprawnych,
- wspieranie idei wolontariatu,
- organizowanie i finansowanie zakupu niezbędnego sprzętu medycznego i środków
farmaceutycznych dla ratowania zdrowia lub życia,
- finansowanie kosztów leczenia osób szczególnie zagrożonych utratą zdrowia lub życia,
- organizowanie i finansowanie akcji oraz kampanii społecznych mających na celu poprawę
funkcjonowania instytucji publicznych, zmiany świadomości społecznej oraz kształtowanie
postaw obywatelskich lub integracji osób niepełnosprawnych,
- aktywizowanie, pośredniczenie i pomoc w tworzeniu miejsc pracy dla osób
niepełnosprawnych po wypadkach komunikacyjnych.
W roku 2018 r. w ramach działalności statutowej Fundacja:
- prowadziła pokazy edukacyjno-sportowe w szkołach,
- zorganizowała treningi sportowe na obozach
- prowadziła zajęcia szermiercze

- brała udział w imprezach masowych
- organizowała i prowadziła szkolenia i warsztaty dla otoczenia ON
3. W 2018 r. Fundacja prowadziła działalność gospodarczą.
4. W 2018 r. Zarząd podjął 11 uchwał.
5. Przychody Fundacji pochodzą z dobrowolnych darowizn w formie wpłat pieniężnych od
krajowych osób fizycznych, krajowych osób prawnych i zagranicznych osób prawnych oraz
powstałe przy bezpośredniej realizacji przez Fundację zadań zleconych z zakresu
finansowanych przez PFRON oraz przez Gminę Wołomin.

6. Koszty:
a. struktura kosztów na realizację zadań statutowych:
W 2018 r. Fundacja poniosła koszty na realizację zadań statutowych w kwocie 327 036,27 zł
b. struktura kosztów działalności administracyjnej:
- zużycie materiałów i energii
1 077,39 zł
- usługi obce
4 428,00 zł
- podatki i opłaty
390,50 zł
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne
7 200,00 zł
- pozostałe koszty
0,00 zł
7. Liczba osób zatrudnionych w Fundacji na dzień 31.12.2018
a. na dzień 31.12.2018 Fundacja zatrudniała 1 pracownika na umowę o pracę,
b. w 2018 r. Fundacja wypłaciła wynagrodzenia z tytułu umów o pracę
w kwocie 28 800,00 zł,
c. w 2018 r. Fundacja wypłaciła wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie lub umów o dzieło w
kwocie 89 546,02 zł,
d. Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych,
e. Kwoty ulokowane i zdeponowane na rachunkach bankowych saldo na 31.12.2018 roku:
- MBank – środki w złotówkach
90 391,54 zł
- BZ WBK – środki w złotówkach
47 985,99 zł
f. Fundacja nie nabyła jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,
g. W 2018 roku nie dokonano inwestycji zwiększającej wartość posiadanych nieruchomości,
h. W 2018 r. Fundacja nabyła środki trwałe za kwotę 0,00 zł. Otrzymała sprzęt i stroje
sportowe o wartości 0,00 zł w drodze darowizny.
i. W 2018 dla celów statystycznych Fundacja nie sporządzała żadnych informacji,

Podmioty państwowe i samorządowe były dla Fundacji „zleceniodawcą” - PFRON, Gmina
Wołomin.
8.

9. Fundacja skorzystała ze zwolnienia
- przedmiotowego w podatku dochodowym Art. 17 ustawy z 15.02.1992 o podatku
dochodowym od osób prawnych,
- podmiotowego w VAT Art. 113 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i
usług,
Informacja o ciążących zobowiązaniach podatkowych:
Na dzień 31.12.2018 nie ciążą na Fundacji żadne zobowiązania podatkowe.
Fundacja w 2018 roku składała deklarację CIT-8, która zamknęła się zyskiem podatkowym,
w związku z czym Fundacja skorzystała ze zwolnienia podmiotowego.

Warszawa, dnia 5 czerwca 2019 roku

Podpisano elektronicznie
Radosław Stańczuk – Prezes Zarządu

Podpisano elektronicznie
Robert Fedorowicz – Wiceprezes Zarządu

Podpisano elektronicznie
Maciej Garczyński – Członek Zarządu

