
fundacja@progresja.slupsk.pl
tel.: (59) 726 01 78

www.progresja.slupsk.pl

76-200 Słupsk, ul. Staszica 14
NIP 839 314 78 61, REGON 221181708

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 
Fundacji Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „Progresja”

2011 rok

I. DANE FUNDACJI

1/Fundacja Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja
ul. Staszica 14
76-200 Słupsk
Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego : 10.02.2011
KRS: 0000378180
REGON: 221181708

2/ Zarząd fundacji

Patryk Rozental – Prezes Zarządu
Małgorzata Krasicka – Wiceprezes Zarządu
Kamila Chochel – Członek Zarządu

3/ Rada  fundacji

1. Krzysztof Kowal – Przewodniczący Rady
2. Bartłomiej Czyż – Wiceprzewodniczący Rady

II. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 

1/ Cele statutowe fundacji

Celami Fundacji są zwiększenie szans dostępu, dla osób niepełnosprawnych, do zatrudnienia, 
edukacji, nowoczesnej technologii, informacji, oraz ich integracja społeczna i rehabilitacja.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Wyrównywanie szans w dostępie do wiedzy i funkcjonowania w społeczeństwie.
2. Działalność ekspercką, inicjowanie badań naukowych oraz innowacyjnych rozwiązań w 
dziedzinie nowych technologii i systemów informatycznych dla osób niepełnosprawnych,
3. Skupianie wokół celów fundacji przedstawicieli różnych środowisk zawodowych 
zainteresowanych i wspierających jej działania i cele,
4. Działania na rzecz zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w nowoczesny sprzęt 
rehabilitacyjny,
5. Promocja zatrudnienia, aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnym pozostających bez 
pracy lub zagrożonych utratą pracy,
6. Promocje edukacji, działalność oświatowa prowadzona na rzecz osób niepełnosprawnych 
uczniów i osób dorosłych,
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7. Upowszechnianie wiedzy na temat edukacji, rehabilitacji oraz kompleksowej pomocy 
osobom niepełnosprawnym, w tym prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej dla 
rodzin i osób zawodowo zajmujących się pracą i współpracą z osobami niepełnosprawnymi,
8. Przygotowywanie i kształcenie kadr wspierających osoby niepełnosprawne w zakresie 
edukacji, rehabilitacji, integracji społecznej, aktywizacji zawodowej,
9. Pomoc dzieciom, osobom niepełnosprawnym w nauce i adaptacji do środowiska sprawnych 
rówieśników oraz podejmowanie działań na rzecz integracji obu tych środowisk,
10. Ochrona praw oraz działalność na rzecz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych,
11. Reprezentowanie interesów środowiska osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin,
12. Działalność charytatywna na rzecz osób niepełnosprawnych,
13. Kształtowanie świadomości społecznej i opinii publicznej poprzez popularyzowanie 
wiedzy na temat specyficznych potrzeb, możliwości, sytuacji społecznej osób 
niepełnosprawnych oraz ich rodzin,
14. Współpraca z instytucjami publicznymi, a także organizacjami krajowymi i 
zagranicznymi działającymi na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnych.

2/OPIS DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM 
(MARZEC 2011 – GRUDZIEŃ 2011)

Od  kwietnia  2011  roku  fundacja  prowadzi  Punkt  Informacji  dla  Osób 
Niepełnosprawnych przy ul. Sienkiewicza 18 w Słupsku. Lokal w pełni dostępny dla osób 
niepełnosprawnych.

Z usług PION skorzystało 734 osób niepełnosprawnych z miasta Słupsk, opiekunowie, 
a także pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne. Osoby niepełnosprawne otrzymują 
kompleksową  pomoc  przy  wypełnianiu  wniosków  celowych  PFRON:  „PEGAZ  2010, 
KOMPUTER  DLA  HOMERA”.  Dodatkowo  PION  udzielił  informacji  grupie  osób 
niepełnosprawnych  z  Caritasu  Ustka  Lędowo  (projekt  Caritasu  –  10  dniowe  szkolenia 
z  aktywizacji  zawodowej  osób  niepełnosprawnych).  Pracodawcy  otrzymują  pomoc  przy 
rejestracji  pracowników niepełnosprawnych do Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób 
Niepełnosprawnych.   W  kwietniu  został  napisany  projekt  do  Państwowego  Funduszu 
Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych w VII Konkursie  zadań zleconych na prowadzenie 
Punktu  Informacji  dla  Osób  Niepełnosprawnych.  31  sierpnia  została  podpisana  umowa 
o dofinansowanie w kwocie 43 992,92. Dzięki dofinansowaniu do realizacji projektu osoby 
niepełnosprawne korzystają z porad prawnych, a także z usług psychologa. 

Porady prawne są udzielane z takich dziedzin prawa jak: prawo pracy, prawo cywilne, 
prawo administracyjne i prawo ubezpieczeń społecznych. Istnieje również możliwość pomocy 
w  wyjaśnianiu  przepisów  prawnych  oraz  konsultacji  w  sprawie  zredagowania  pism 
procesowych czy urzędowych.

Porady  psychologiczne  są  niezbędnym  czynnikiem  w  projekcie.  Osoby 
niepełnosprawne  mają  bardzo  wiele  problemów  natury  psychologicznej,  związanych 
z  koniecznością  przystosowania  się  do  sytuacji  i  warunków,  jakie  stworzyła 
niepełnosprawność.  Potrzebują  więc  pewnego  wsparcia  psychologicznego,  aby  mogły 
zaakceptować swoją niepełnosprawność, uzyskać lub odzyskać sens życia i poczucie własnej 
wartości, ustalić sobie osobiste plany życiowe.

Udzielanie informacji dla wszystkich zainteresowanych jest bezpłatne.
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Dzięki  realizacji  projektu  „Punkt  Informacji  dla  Osób  Niepełnosprawnych  PION” 
z porad skorzystało:

 Od lipca  psycholog  udzielił  porad  63  osobom niepełnosprawnym.  Psycholog 
udziela  wsparcia  motywacyjnego  w  pokonaniu  przeszkód,  pomaga  znaleźć 
rozwiązania  trudnych  sytuacji,  wspiera  w  procesie  akceptacji  siebie 
i motywuje do aktywności społecznej i zawodowej.

 Od miesiąca lipca do 31 grudnia z porad psychologa skorzystało 63 osoby
 Od miesiąca lipca do 31 grudnia 2011 roku z porad prawnika skorzystało  121 

osób.
 Od  miesiąca  lipca  prowadzony  jest  rejestr  porad,  który  jest  niezbędny  do 

wykazania  wskaźników  ewaluacyjnych  projektu.  Liczba  porad  osób 
korzystających  z  Punktu  Informacji  dla  Osób  Niepełnosprawnych  do  31 
grudnia 2011 wynosi, liczba porad 8571.

III. INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
WEDŁUG WPISU DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO.

Nie była prowadzona działalność gospodarcza.

IV. WYKAZ UCHWAŁ ZARZĄDU FUNDACJI

1) Uchwała  Zarządu  Fundacji  Indywidualnego  Rozwoju  Osób  Niepełnosprawnych 
„PROGRESJA” nr 01/2011 z  dnia 28.02.2011 w sprawie zatrudnienia pracowników 
oraz sporządzenia i zatwierdzenia polityki rachunkowości.

2) Uchwała  Zarządu  Fundacji  Indywidualnego  Rozwoju  Osób  Niepełnosprawnych 
„PROGRESJA”  nr 02/2011 z dnia 25.03.2011 r. w sprawie realizacji projektu PION

3) Uchwała  Zarządu  Fundacji  Indywidualnego  Rozwoju  Osób  Niepełnosprawnych 
„PROGRESJA” nr 03/2011z dnia 25.03.2011 r w sprawie nowych umów o pracę.

4) Uchwała  Zarządu  Fundacji  Indywidualnego  Rozwoju  Osób  Niepełnosprawnych 
„PROGRESJA”  nr 04/2011 z dnia 25.03.2011 r. w sprawie zatrudnienia pracownika

5) Uchwała  Zarządu  Fundacji  Indywidualnego  Rozwoju  Osób  Niepełnosprawnych 
„PROGRESJA”  nr 05/2011 z dnia 25.04.2011 r. w sprawie zatrudnienia pracownika

6) Uchwała  Zarządu  fundacji  Indywidualnego  Rozwoju  Osób  niepełnosprawnych 
„PROGRESJA”   nr  06/2011  z  dnia  25.04.2011  r.  w  sprawie  zakupu  usługi 
internetowo-telekomunikacyjnej

7) Uchwała  Zarządu  Fundacji  indywidualnego  Rozwoju  Osób  Niepełnosprawnych 
„PROGRESJA”  nr 07/2011 z dnia  30.05.2011 w sprawie poszerzenia działalności 
z zakresu szkoleń BHP i ppoż.

8) Uchwała  Zarządu  Fundacji  Indywidualnego  Rozwoju  Osób  Niepełnosprawnych 
„Progresja” nr 08/2011 z dnia 27.06.2011 r. w sprawie zatrudnienia członka zarządu
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9) Uchwała  Zarządu  Fundacji  indywidualnego  Rozwoju  Osób  Niepełnosprawnych 
„PROGRESJA”   nr  09/2011  z  dnia  27.06.2011  r.  w  sprawie  aneksowania  umów 
o pracę

10) Uchwała  Zarządu  Fundacji  Indywidualnego  Rozwoju  Osób  niepełnosprawnych 
„PROGRESJA”  nr 10/2011 z dnia 27.07.2011 r. w sprawie zatrudnienia pracownika

11) Uchwała  Zarządu  Fundacji  Indywidualnego  Rozwoju  Osób  Niepełnosprawnych 
„PROGRESJA”  nr 11/2011 z dnia 27.07.2011 r. w sprawie podpisania porozumień ze 
specjalistami

12) Uchwała  Zarządu  Fundacji  Indywidualnego  Rozwoju  Osób  Niepełnosprawnych 
„PROGRESJA”   nr  12/2011  z  dnia  27.07.2011  r.  w  sprawie  podpisania  umowy 
z wykonawcą programu telewizyjnego

13) Uchwała  Zarządu  Fundacji  Indywidualnego  Rozwoju  Osób  Niepełnosprawnych 
„PROGRESJA”  nr13/2011 z dnia 31.08.2011 r. w sprawie zatrudnienia pracownika

14) Uchwała  Zarządu  Fundacji  Indywidualnego  Rozwoju  Osób  Niepełnosprawnych 
„PROGRESJA” nr 14/2011 z dnia 31.08.2011 r. w sprawie zatrudnienia pracownika

15) Uchwała  Zarządu  Fundacji  Indywidualnego  Rozwoju  Osób  Niepełnosprawnych 
„PROGRESJA”  nr  15/2011  z  dnia  31.08.2011  r.  w  sprawie  podpisania  umowy 
z Radiem Koszalin

16) Uchwała  Zarządu  Fundacji  Indywidualnego  Rozwoju  Osób  Niepełnosprawnych 
„PROGRESJA”  nr  16/2011  z  dnia  31.08.2011  r.  w  sprawie  podpisania  umowy 
z PFRON

17) Uchwała  Zarządu  Fundacji  Indywidualnego  Rozwoju  Osób  Niepełnosprawnych 
„PROGRESJA” nr  17/2011 z dnia 28.09.2011 r.  w sprawie podpisania  aneksu do 
umowy o pracę

18) Uchwała  Zarządu  Fundacji  Indywidualnego  Rozwoju  Osób  Niepełnosprawnych 
„PROGRESJA” nr  18/2011 z dnia 28.09.2011 r.  w sprawie podpisania  aneksu do 
umowy o pracę

19) Uchwała  Zarządu  Fundacji  Indywidualnego  Rozwoju  Osób  Niepełnosprawnych 
„PROGRESJA” nr 19/2011 z dnia 28.09.2011 r. w sprawie działalności odpłatnej

20) Uchwała  Zarządu  Fundacji  Indywidualnego  Rozwoju  Osób  Niepełnosprawnych 
„PROGRESJA” nr20 /2011 z dnia 28.09.2011 w sprawie zatrudnienia pracowników

21) Uchwała  Zarządu  Fundacji  Indywidualnego  Rozwoju  Osób  Niepełnosprawnych 
„PROGRESJA” nr  21/  2011 z dnia  28.11.2011 r.  w sprawie  przedłużenia  umowy 
o pracę

22) Uchwała  Zarządu  Fundacji  Indywidualnego  Rozwoju  Osób  Niepełnosprawnych 
„PROGRESJA” nr 22/ 2011 z dnia 28.12.2011 r.w sprawie zatwierdzenia rocznego 
planu działania i budżetu Fundacji

V/ DANE O OSOBACH ZATRUDNIONYCH I WYNAGRODZENIACH

W 2011 roku w Fundacji zostało zatrudnionych 8 osób, w tym 3 osoby na umowę zlecenie i 
jedna na umowę o dzieło.
Koszt wynagrodzeń pracowników w 2011 wyniósł 64 957,66
Fundacja nie wypłacała nagród, premii i innych świadczeń. Członkowie Zarządu oraz Rady 
Fundacji nie otrzymują wynagrodzenia z racji pełnionych funkcji.
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VI/ INFORMACJA O KONTACH BANKOWYCH FUNDACJI

Fundacja posiada konta bankowe:

1. Bank Nordea
         nr konta 02 1440 1390 0000 0000 1289 8401

ulokowane środki na koncie 35 020,65
konto zamknięte

2. Bank Millennium
nr konta 20 1160 2202 0000 0001 9305 9350
ulokowane środki na koncie 44 162,06
nr konta 21 1160 2202 0000 0001 9305 9623
ulokowane środki na koncie 46 152,30

VII/ INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW:

z wyodrębnieniem ich źródeł (np. darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, 
w tym z budżetu państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez 
fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń.

           uzyskane przychody                                                                     130 102,91 zł     

dofinansowanie do wynagrodzenia PFRON 64  957,66 zł
dotacje PFRON  41 532,85 zł
dotacje Urzędu Miasta    1 250,00 zł
darowizny 15 946,40  zł
przychód z działalności odpłatnej   6 416,00  zł

    

VIII / INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH NA:

koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej

L.p Rodzaj Koszt

1. koszty dotacji PFRON 41 532,85

2. koszty dotacji Urzędu Miasta  1250,00

3. wynagrodzenia + ubezpieczenia 64 957,66

4.
koszty własne administracyjne 
zużycie materiałów i energii 18 328,53
usługi obce 1384,45
podatki i opłaty 0,00

19 712,98
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wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne 0,00
amortyzacja 0,00
pozostałe koszty 0,00

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej

5 Koszty płac 1050,00

RAZEM 128 503,49

Nadwyżka finansowa w kwocie 1599,42 została przeniesiona na 2012 na cele statutowe.

b)Informacje o wartości posiadanych papierów wartościowych: 

Fundacja w 2011 roku nie nabyła obligacji, akcji, ani nie obejmowała udziałów.

c)Informacje o nabytych nieruchomościach: w 2011 roku nie nabyto nieruchomości.

d)Informacje o nabytych innych środkach trwałych: w 2011 roku Fundacja nie nabyła 
środków trwałych.
e) informacje statystyczne

aktywa obrotowe 9 218,89 zł
zobowiązania krótkoterminowe 7 619,47 zł

Fundacja  Indywidualnego  Rozwoju  Osób  Niepełnosprawnych  przedłożyła  sprawozdanie 
finansowe za 2011 rok Urzędowi Skarbowemu.

IX/ INFORMACJA O ROZLICZENIACH FUNDACJI

Fundacja nie posiada zaległości podatkowych oraz na rzecz ubezpieczeń społecznych ZUS. 
W okresie sprawozdawczym składała miesięczne deklaracje do ZUS. Zobowiązania płatnika 
z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS regulowane były na bieżąco 
i terminowo.

X/INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM 
KONTROLACH.

W  okresie  sprawozdawczym  była  przeprowadzona  w  Fundacji  kontrola  z  Państwowego 
Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  dnia  Pracownicy  PFRON  kontrolowali 
realizację  projektu  „Punkt  Informacji  dla  Osób  Niepełnosprawnych  PION”.  W  trakcie 
kontroli zostały zweryfikowane dokumenty rozliczeniowe ( faktury, umowy itp.). 
Protokół przeprowadzonej kontroli nie stwierdził żadnych nieprawidłowości.
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