
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

FUNDACJI „RAZEM ZDĄŻYMY" 

za rok 2009 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w 

sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji ( dz. U. Nr 50, 

poz.529 ) 

 



 
1. Powstanie i działalność Fundacji 
 
 
Fundacja Razem Zdążymy powstała 20 grudnia 2007 roku w Rzeszowie. Koncepcja jej założenia 

"narodziła się" na III Ogólnopolskim Spotkaniu Rodziców Dzieci z Zespołem Ataksja 

-Teleangiektazja w maju 2007 r. Działania dążące do jej utworzenia podjął jeden z rodziców. 

     Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01-01-2009 do 31-12-2009. W skład 
Jednostki nie wchodzą wewnętrzne Jednostki organizacyjne. Sprawozdanie finansowe 
zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację.. Według 
zarządu fundacji nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenia kontynuowania przez 
nią działalności. 

a. dane Fundacji  

- nazwa        Fundacja „Razem Zdążymy" 

-siedziba       Rzeszów   

- adres         35-105 Rzeszów, ul. Magazynowa 1 

- e-mail:       frazemzdazymy@o2.pl 

- Nip:          813-35-30-273 

- Regon:       180288270 

- KRS:  0000295660,   data wpisu w KRS-20.12.2007 rok 

 - członkowie Zarządu: 

1. Jerzy Nowak - Prezes Fundacji 

2. Agnieszka Gałuszka -Ferenc- Członek Zarządu Fundacji 

 

 



od 27.09.2009 roku Zarząd działał w następującym składzie: 

1. Jerzy Nowak - Prezes Fundacji 

2. Barbara Pietrucha - Członek Zarządu Fundacji 

3. Marzena Pawska - Członek Zarządu Fundacji 

Komisja rewizyjna została powołana przez Fundatora w dniu 28.09.2009 roku,          

w następującym składzie: 

1. Piotr Stanisław Kuś - Członek Komisji 

2. Wojciech Kiziński - Sekretarz 

3. Maciej Feliks Kiziński – Przewodniczący. 

 

Wyciąg ze statutu fundacji określający cele statutowe 

Cele i zasady działania fundacji  

§9 

Fundacja została powołana w celach: 

1. Niesienia pomocy osobom z zespołem Ataksja - Teleangiektazja oraz dzieciom z 
chorobami nowotworowymi. Działania na rzecz poprawy stanu ich zdrowia jak również 
działania na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej ww. chorób. 

2. Udzielania pomocy szpitalom i placówkom medycznym z ww. chorobami. 
3. Organizacji i promocji wolontariatu. 
4. Działalności charytatywnej. 
5. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 



 
 

 
 
 
  

                                   §10 
 
 
                      Fundacja realizuje swoje cele: 

 

W zakresie wymienionym w § 9 ust. 1 poprzez: 

 

• Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom wymienionym w § 9 ust 1 i ich 
opiekunom. 

• Prowadzenie działań mających na celu popularyzację problemów osób wymienionych w § 
9 ust 1 i ich opiekunów. 

• Organizowanie i finansowanie szkoleń, kursów i wykładów związanych z niesieniem 
pomocy osobom wymienionym § 9 ust i. 

• Tworzenie bazy danych o osobach wymienionych § 9 ust 1. 
• Organizowanie spotkań integracyjnych pomagających osobom i ich opiekunom w 

przystosowaniu do życia w warunkach chorób wymienionych w § 9 ust 1. 
• Współfinansowanie zakupu niezbędnych leków na potrzeby osób wymienionych § 9 ustl. 
• Organizowanie oraz finansowanie kolonii i wycieczek dla osób wymienionych w § 9 ustl. 
• Propagowanie w Internecie, środkach masowego przekazu, w formie audycji radiowych lub 

telewizyjnych, artykułów prasowych oraz reportaży, wywiadów w prasie, radio i telewizji 
wiedzy w zakresie objętym celami Fundacji. 

• Organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń osób i jednostek prowadzących 
działalność w zakresie zbieżnym z celami Fundacji, a także upowszechniania tych 
doświadczeń. 

•  

W zakresie udzielania pomocy szpitalom i placówkom medycznym związanych 
z ww. chorobami. 

 

• Organizowanie i współfinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego, 
niezbędnego do prawidłowej diagnostyki lekarskiej. 

• Wyposażenie poradni specjalistycznych w sprzęt rehabilitacyjny. 
• Zakup niezbędnych materiałów 



W zakresie organizacji i promocji wolontariatu, poprzez: 
 
 
• Współorganizowanie gali wolontariatu. 
• Organizacja Centrum Wolontariatu Fundacji „Razem Zdążymy". 
• Propagowanie idei wolontariatu wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz w środowiskach 

studenckich i harcerskich. 
• Organizowanie innych akcji wspierających wolontariat, w tym w środkach masowego 

przekazu. 
• Skupienie wokół idei wolontariatu Fundacji przedstawicieli różnych środowisk 

zawodowych, sportowych i artystycznych w kraju i za granicą - zainteresowanych i 
wspierających jego cele. 

W zakresie działalności charytatywnej, poprzez: 

• Udzielanie pomocy rzeczowej oraz finansowej osobom cierpiącym na choroby wymienione 
w § 9 ust 1, jak również ich rodzinom i opiekunom. 

• Pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych. 
• Organizowanie kwest pieniężnych. 
• Organizowanie zbiórek pieniężnych wśród firm w kraju i za granicą. 

W zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, poprzez: 

• Przyznawanie stypendiów umożliwiających naukę osobom wymienionym w § 9 ust. 1. 
• Przyznawanie stypendiów i nagród dla osób, które biorą udział w realizowaniu celów 

Fundacji oraz organizowanie i finansowanie nieodpłatnych konferencji i seminariów w 
zakresie tych cełów. 

• Organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej i artystycznej dla osób 
wymienionych w § 9 ust 1 

2. Opis działalności statutowej 

W 2009 roku Fundacja realizowała swoje cele poprzez następujące działania:  

 



1.Organizowanie spotkań i prelekcji na temat choroby Ataksja - 
Teleangiektazja 

 
 
W Warszawie w dniach 16-17 maja 2009 roku odbyło się V Ogólnopolskie Spotkanie 
Rodzin Dzieci z Zespołem Ataksja –Teleangiektazja. Odbyło się szereg zajęć dla 
podopiecznych i rodziców, wraz z rodzeństwem i wolontariuszami. Opiekunowie mieli możliwość 
wymiany swoich doświadczeń w opiece nad chorymi. Dużo radości wszystkim uczestnikom 
spotkania dał pokaz dogoterapii ze Stowarzyszenia  Zwierzęta Ludziom. Niezapomniane 
wrazenia wywarło spotkanie z Janem Melą niepełnosprawnym zdobywcą Kilimandzaro i obu 
biegunów. 
 

2. Organizowanie grup wsparcia dla dzieci chorych na 
Ataksję-Teleangiektazję i ich opiekunów 

W ramach wsparcia dla rodzin funkcjonuje telefon pod którym można uzyskać informację na temat 
choroby, jej przebiegu, jak również radzenia sobie z chorobą. Strona internetowa fundacji 
www.razemzdazymy.org.pl oraz strona www.atel.org.pl podaje wnioski własne, informacje 
medyczne jak również porady dotyczące podłoża, przebiegu, objawów choroby, oraz zaleceń 
dotyczących życia osoby z AT. 

. Przez cały okres działania fundacja przekazuje informacje poprzez stronę internetową, informując 
na bieżąco o wszelkich działaniach związanych z AT. 



3. Organizowanie spotkań i imprez integracyjnych dla chorych na Ataksje- 
Teleangiektazję i ich opiekunów 

W ramach spotkania: 
• wymieniono doświadczenia w opiece nad chorymi dziećmi  
• poszerzono  wiedzę  na temat  choroby  swoich  dzieci   (krótkie wykłady  

lekarzy: zalecenia dotyczące dodatkowych szczepień, uzupełnienia witamin, 
odpowiedniej diety i rehabilitacji oddechowej oraz konieczności wykonania badań 
genetycznych) 

• odbyły się warsztaty tematyczne w zakresie rehabilitacji 
• poszerzenie wiedzy nt wsparcia ze strony organizacji i funduszy państwowych 

(NFZ, PFRON in.) 

Dla pacjentów jak co roku odbywały się zajęcia integracyjne , a aktywnie spędzony czas 

zaowocował zacieśnieniem więzi pomiędzy pacjentami i ich rodzinami. Podczas corocznych spotkań 

podopieczni i ich rodzice otrzymują ogromne wsparcie, gdy widzą, ze nie są sami ze swoimi 

problemami. 

 

  

3. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności Fundacji o skutkach 
finansowych, które nastąpiły w roku obrotowym 2009 
 

Uzyskanie statusu OPP - 19.11 2009 rok 

Zawarcie umów o dzieło na kwotę  800,00 zł 

 
 

4. Odpisy uchwał Zarządu Fundacji ( załączone kserokopie) 
 
5. Przychody z działalności statutowej: 19 271,50 zł 
 

Przychody Fundacji „Razem Zdążymy” pochodzą z dobrowolnych darowizn. Fundacja nie 

otrzymała spadków, dotacji państwowych i budżetowych. 

 
 

6. Odpłatne świadczenia 

Fundacja nie prowadziła działalności odpłatnej w ramach swoich celów statutowych. 



7. Informacja na temat prowadzenia działalności gospodarczej: 

Fundacja nie prowadziła, nie prowadzi i w najbliższym czasie   nie planuje prowadzenia 
działalności gospodarczej. 

 

8. Poniesione koszty:                                   

 - koszty realizacji zadań statutowych:                                 10 608,45 zł 
 

- koszty administracyjne :                                               5 064,69 zł 

- zużycie materiałów i energii                                           3 826,29 zł 

- usługi obce                                                             1 238,40 
zł 

- wynagrodzenia                                                             0,00 zł 

koszty finansowe                                                        135,92 zł 

 

9. Dane o zatrudnieniu  

W 2009 roku fundacja nie zatrudniała pracowników. 

 

10. Dane o wynagrodzeniach 

Wynagrodzenia:      0,00 zł 

W 2009 roku fundacja nie wypłacała premii, nagród i innych świadczeń 

 



 

12. Dane o wynagrodzeniach umów zleceń 

Fundacja nie poniosła kosztów z tytułu wynagrodzenia umowy zlecenie. 

13. Pożyczki 

Fundacja nie udzielała pożyczek. 

14. Lokaty 

Na koniec roku 2009 roku fundacja nie posiadała lokat środków pieniężnych. 

15. Aktywa finansowe 

Fundacja nie posiada nabytych obligacji, akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego. 

17. Nieruchomości 

Fundacja nie posiada nieruchomości. 

 

18. Nabyte środki trwałe 

Wartość finansowego majątku trwałego wynosi: 0,00 zł 

19. Aktywa Fundacji  

Wartość aktywów Fundacji ( stan na 31.12.2009 ) – 5 991,92 zł 

20. Dane o zobowiązaniach Fundacji 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – 2 529,34 zł 

Rozliczenia międzyokresowe –   2 517,34 zł 

21. Działalność zlecona Fundacji 



Fundacja nie realizuje zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe. 

22. Informacje podatkowe i kontrolne 

Ciążące na Fundacji zobowiązania podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób 
fizycznych regulowane były terminowo. 

Fundacja składała deklaracje podatkowe PIT-4R, CIT-8 do odpowiedniego Urzędu 
Skarbowego.  

W roku 2009 nie były przeprowadzone kontrole. 

 

 

Jerzy Nowak – Prezes Zarządu     ……………………………………….. 

Barbara Pietrucha – Członek Zarządu  …………………………………… 

Marzena Pawska – Członek Zarządu   …………………………………….. 

Rzeszów, dnia …………………. 

 

 

 

 

 

 

 


