
SPRAWOZDANIE   z  DZIAŁALNO ŚCI  MERYTORYCZNEJ 
 

Fundacji  „Przyszło ść dla Dzieci” z siedzib ą  w  Olsztynie   
10-364 Olsztyn ul. Tracka 5 

za  2009 rok 
 

 Fundację powołano do życia w dniu 17 grudnia 2002 roku, w dniu 24-01-2003 
została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym po Nr 0000148747. 
Otrzymała numer identyfikacyjny w systemie regon 519504977. Z dniem 1 czerwca 
2004r. decyzją Sądu Rejonowego w Olsztynie dokonane zostały zmiany wpisów  
w Krajowym Rejestrze Sądowym i Fundacja uzyskała statusu organizacji pożytku 
publicznego.  
 
 
Skład Zarządu Fundacji: 
 
1. Jarosław Tokarczyk - Prezes Zarządu Fundacji  

2. Beata Tokarczyk - Członek Zarządu Fundacji  

 Fundację tworzą Fundatorzy: 
1. EDYTOR  Sp. z  o.  o. z siedzibą w Olsztynie 
2. Fundacja pod nazwą HIRTREITER PRIVATSTIFTUNG FUTURE 

FOR CHILDREN z siedzibą w  Freinberg. 
 
Cele  statutowe  fundacji: 
1. Niesienie pomocy dzieciom i młodzieży wymagającym leczenia i szeroko 

rozumianej rehabilitacji, której to pomocy, w jej finansowym wymiarze nie są w 
stanie zapewnić ich prawni opiekunowie ani też społeczna służba zdrowia, przy 
czym pomoc ta obejmuje w szczególności wspieranie finansowe badań, leków, 
zabiegów i operacji, kosztów przejazdów i pobytu w placówkach leczniczych – 
także w odniesieniu do kosztów podróży i pobytu opiekuna dziecka. 

 
2. Niesienie pomocy dzieciom i młodzieży z domów dziecka i innych placówek 

opiekuńczych w zakresie zaspokajania ich uzasadnionych potrzeb, w 
szczególności bytowych, zdrowotnych oraz w zakresie zapewniania im 
właściwych form wypoczynku. 

 
3. Tworzenie możliwości wypoczynku i jego organizacja dla dzieci potrzebujących. 
 
4. Zapewnienie możliwości kształcenia dzieci potrzebujących oraz dzieci 

szczególnie uzdolnionych poprzez tworzenie i organizację odpowiednich ofert 
kształcenia 

 
5. Pomoc materialna dla dzieci z rodzin ubogich, niebędących w stanie zaspokoić w 

niezbędnym zakresie uzasadnionych potrzeb tych dzieci. 
 
6. Pomoc materialna dla dzieci, które wskutek zdarzeń losowych znalazły się w 

krytycznej sytuacji, którym nie są w stanie pomóc członkowie ich rodzin.  
 
7. Zapewnienie zabezpieczenia bytu sierotom poprzez tworzenie i organizację 

ośrodków opieki. 



W 2009 roku Fundacja realizowała wyłącznie nieodpłatne zadania w zakresie 
wynikającym ze statutu.  
 
Od stycznia do końca kwietnia 2009r., w związku z rozliczeniami podatkowymi, na 
łamach prasy oraz w Internecie publikowane były informacje odnośnie możliwości 
przekazania 1 % podatku na rzecz Fundacji. Artykuły te zawierały informacje o idei 
przekazania 1 %, oraz tego, kto i w jaki sposób może tego dokonać. Nasza Fundacja 
była jedną z tych, na rzecz, których podatnicy z Warmii i Mazur najczęściej 
przekazywali pieniądze, dzięki czemu udało nam się zebrać ponad 528 tys. złotych. 
Środki te przeznaczone zostały na cele statutowe Fundacji. 
 
W 2009 roku, zgodnie z naszymi od kilku lat konsekwentnie realizowanymi 
założeniami, otwierane były indywidualne subkonta dla dzieci potrzebujących 
wsparcia. W efekcie do końca 2009r Fundacja miała pod stałą opieką łącznie 
siedemdziesiącioro siedem przewlekle chorych dzieci. W ramach stałej opieki 
dokonaliśmy ponad 300 refundacji, na łączną kwotę 249 315,98 zł. Były to głównie 
wydatki związane z opłatami za turnusy rehabilitacyjne, zakupem sprzętu 
medycznego i rehabilitacyjnego, zakupem środków pielęgnacyjnych i leczniczych, 
kosztami transportu dzieci wraz z opiekunami do placówek leczniczych czy też 
pobytem dzieci wraz z opiekunami w tychże placówkach.  
 
W roku 2009 Fundacja zakupiła również sprzęt rehabilitacyjny i medyczny dla 
cierpiących na różne schorzenia dzieci, które nie są objęte stałą pomocą Fundacji. 
Były to m.in. rowerki rehabilitacyjne, maty do hydromasażu, inhalatory, pompy 
insulinowe. Łącznie, na zakup sprzętu Fundacja przeznaczyła w roku 2009 kwotę 
209 670,97 zł. 
 
Fundacja „Przyszłość dla dzieci” dostrzegając problem wzrostu zachorowań na 
cukrzycę wśród dzieci, od kilku lat pomaga dzieciom dotkniętym tą chorobą. 
Leczenie dzieci z cukrzycą pochłania ogromne sumy, które często nie są w zasięgu 
opiekunów chorych dzieci. Natomiast zaniechanie leczenia lub leczenie niepełne 
prowadzi do wielu powikłań, np. utraty wzroku, niewydolności nerek czy zmian w 
naczyniach krwionośnych.  
Fundacja zakupiła również badania dla pacjentów Szpitala Dziecięcego z zespołem 
Downa na kwotę 11 294,16 zł  
 
 
 
Informacje  finansowe : 
 
I    Przychody  
1. Uzyskane przychody z działalności statutowej            1 129 862,38    
    w tym:  
- przychody ze zbiórki publicznej  725 309,78 
- wpłaty zasądzonych nawiązek 35 808,20 
- pozostałe przychody statutowe  279,00 
- nadwyżka przychodów z lat ubiegłych       368465,40 
 
2. Uzyskane przychody finansowe                                               13 384,54 
 
Ogółem przychody                                                                          1 143 246,92  
 



II    Koszty  
1. Koszty realizacji zadań statutowych                                                 483 462,27 
   w tym:  
- refinansowanie kosztów leczenia 221 894,30 
- refundacja kosztów badań 30 085,84 
- zakup sprzętu medycznego 209 670,97 
- prezenty gwiazdkowe dla dzieci z ubogich rodzin 12 308,58 
- koszty organizacji zbiórek i promocji zadań statutowych 9 502,58 
                      
2. Koszty administracyjne                                                                        39 907,96 
          
Ogółem koszty                                                                                       523 370,03 
 
 
III  Pozostałe  informacje 
 

1. Fundacja  zatrudnia osobę na umowę o pracę.  
2. Zarząd i Rada Nadzorcza Fundacji nie pobiera wynagrodzenia 
3. Wydatki z tytułu umów o pracę i zleceń wynoszą   24154,96 zł 
4. Fundacja nie udzielała pożyczek. 
5. Fundacja prowadzi rachunek bankowy w Banku Pekao  S.A.  Oddział w 

Olsztynie. 
6. Fundacja  nie jest posiadaczem ani obligacji, ani  udziałów i akcji w spółkach 

prawa handlowego. 
7. Fundacja nie nabyła nieruchomości  i środków trwałych. 
8. Aktywa fundacji wynoszą  836 986,72 zł, a zobowiązania krótkoterminowe 

wynoszą 12 919,90 zł. 
9.  Fundacja nie wykonywała działalności zleconej przez podmioty państwowe i 

samorządowe. 
10. Fundacja nie posiada zobowiązań z tytułu podatku od dochodu osób 

prawnych. Korzysta  ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych 
od przychodów z działalności statutowej i nie składa miesięcznych deklaracji 
podatkowych, jedynie roczną deklarację CIT – 8, 

11. W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie było żadnych kontroli. 
 
 
 
Fundacja „Przyszłość Dla Dzieci” działalność swą za rok 2009 kończy nadwyżką 
przychodów nad kosztami w kwocie  619 876,69 zł. 
 
W roku 2010 Fundacja w dalszym ciągu będzie realizowała cele statutowe i poczyni 
starania o pozyskanie środków finansowych, aby pomóc jak największej liczbie 
potrzebujących dzieci.  
 
Olsztyn, 20-03-2010 
 
 
 

Podpisy osób reprezentujących 
Jarosław Tokarczyk 
Beata Tokarczyk 

 


