SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI „NASZE DZIECI” PRZY KLINICE ONKOLOGII W
INSTYTUTUCIE „POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA”
W ROKU 2010

1. Fundacja „Nasze Dzieci” przy Klinice Onkologii w Instytucie
„Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka.”
Adres siedziby: Al. Dzieci Polskich 20 lok. 120A, 04- 730 Warszawa.
Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 26.01.2006r.
Numer KRS: 0000249753.

Rada Fundacji:
Monika Grabowska
Marta Grudzińska
Joanna Król
Zarząd Fundacji:
Ewa Gorzelak-Dziduch - prezes
Sylwia Hofman – wiceprezes
Bożena Zaborowska – wiceprezes

Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w
Warszawie XIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego z
dnia 7 listopada 2007 roku Fundacja uzyskała status organizacji pożytku
publicznego.
Celem Fundacji jest działalność w zakresie ochrony zdrowia i pomocy
społecznej, realizowana przez świadczenie pomocy dzieciom z chorobą
nowotworową oraz ich rodzinom w procesie leczenia na oddziałach
onkologii dziecięcej zakładów opieki zdrowotnej i placówkach szpitalnych.
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2. Fundacja realizuje swój cel m. in. poprzez:




Organizowanie pomocy wolontaryjnej polegającej na:
o

regularnej obecności przedstawicieli fundacji w zakładach
ochrony zdrowia realizujących leczenie onkologiczne dzieci, za
zgodą i przy współpracy personelu zakładów;

o

nawiązywaniu kontaktu z nowo przyjętym dzieckiem i jego
rodziną
oraz
udzielaniu
pomocy
psychologiczno
pedagogicznej dzieciom oraz ich zdrowemu rodzeństwu i
rodzicom;

o

organizację pomocy psychologiczno – pedagogicznej i
duszpasterskiej dla rodziców i rodzeństwa chorych dzieci,
także dla rodziców będących w żałobie po śmierci dziecka;

o

udzielaniu pomocy finansowej i rzeczowej ze środków fundacji
dla chorych dzieci oraz ich rodzin tak w trakcie leczenia, jak i
po jego zakończeniu oraz dla rodzin będących w żałobie;

o

szkoleniu grup wolontariuszy, mających pracować z dziećmi i
ich rodzicami.

Organizowanie imprez okolicznościowych polegających na:
o

uroczystościach świątecznych,

o

wizytach znanych osób,

o

spełnianiu marzeń chorych dzieci,

o

organizacji wycieczek, kolonii i wszelkich form wypoczynku dla
dzieci tak w trakcie leczenia jak i po jego zakończeniu.



Utrzymywanie
leczenie.

kontaktu

z

rodzinami

dzieci,

które

zakończyły



Upowszechnianie wiedzy o dziecięcych chorobach nowotworowych
wśród dorosłych, młodzieży szkolnej, dzieci oraz podejmowanie
działań mających na celu zapobieganie dyskryminacji w
środowiskach szkolnych dzieci z chorobą nowotworową.



Wspieranie rzeczowe i finansowe placówek realizujących leczenie
dzieci z chorobą nowotworową, realizowane w szczególności poprzez
zakup sprzętu, urządzeń i materiałów, służących do realizacji celu
Fundacji i nieodpłatne przekazywanie ich placówkom i instytucjom.



Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe budowy, remontów
i modernizacji hospicjów przeznaczonych dla dzieci z chorobą
nowotworową.
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W dniu 23 stycznia 2010 roku w Pierwszej Edycji Konkursu o tytuł
„GWIAZDY DOBROCZYNNOŚCI” zorganizowanego przez Akademię
Rozwoju Filantropii w Polsce oraz tygodnik „Newsweek Polska” Ewa
Gorzelak – Dziduch zwyciężyła w kategorii: „Własna działalność społeczna”
Nagrodę zdobyła za pomoc dzieciom walczącym z chorobą nowotworową.

Dnia 25 maja 2010 roku odbyło się uroczyste otwarcie i przekazanie
dyrekcji szpitala IPCZD Placu Zabaw NASZE DZIECI. Plac Zabaw został
wybudowany z inicjatywy Fundacji. Jest nowoczesny, bezpieczny,
przystosowany dla dzieci niepełnosprawnych, z gumową (amortyzującą
upadki) bajecznie kolorową nawierzchnią, zawierającą elementy
edukacyjne i gry terenowe. W festynie z okazji otwarcia udział wzięli
aktorzy m.in.: Małgorzata Kożuchowska, Rafał Królikowski, Robert
Moskwa, Daria Widawska, Rafał Brzozowski. Pacjenci z IPCZD mogli
zobaczyć m.in. przedpremierowe fragmenty spektaklu Teatru Syrena „Kot
w butach”, magiczne pokazy Tomasza Pałasza (uczestnik programu Mam
Talent), występ Clown’a Psotka z pieskiem Psotką, pokaz dzieci ze szkoły
tańca Dance & Me. Dzieci uczyły się również układów tanecznych pod
kierunkiem Przemysława Juszkiewicza (tancerz z programu „Taniec z
Gwiazdami”) oraz bawiły się wspólnie z robotem R2D2 z filmu „Gwiezdne
wojny”.

Fundacja w 2010 roku m.in. przekazała artykuły medyczne na
potrzeby oddziału, wyposażyła w sprzęt AGD pomieszczenia socjalne dla
rodziców pacjentów Kliniki Onkologii IPCZD oraz Oddziału Dziennego
Chemioterapii, wykonywała także bieżące naprawy sprzętów.

W ramach działalności statutowej zakupiono leki przeciwgrzybicze na
potrzeby 6 pacjentów kontynuujących leczenie w domu o wartości
57 785,40 PLN.

Fundacja przekazała na rzecz Fundacji Anielska Przystań, świadczącej
opiekę hospicyjną dla dzieci samochód osobowy marki Honda Civic.
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W 2010 roku Fundacja zorganizowała 7 spotkań ze znanymi osobami
na terenie Kliniki Onkologii. Naszymi gośćmi byli:
2010 02 04 – Katarzyna Glinka
2010 02 23 – Przemysław Cypryański
2010 03 16 – Anna Popek
2010 04 21 – Katarzyna Figura
2010 09 22 – Tomasz Karolak
2010 11 15 – Szymon Majewski
2010 12 01 – Przemysław Stippa i Marcin Hycnar
Wszystkie wizyty zostały udokumentowane fotograficznie. Każde z dzieci
otrzymało pamiątkowe zdjęcie z autografem.

W 2010 roku Fundacja zorganizowała 14 imprez okolicznościowych
dla pacjentów Kliniki Onkologii IPCZD:

2010 01 28 - Bal Karnawałowy
2010 02 14 – Walentynkowe Karaoke
2010 03 09 – Dzień Kobiet
2010 03 23 - Dzień Wiosny
2010 05 26 – Dzień Matki
2010 06 23 – Dzień Ojca
2010 10 27 – Helloween
2010 10 27 – Koncert kadetów Kursu Muzyków Orkiestr Wojskowych z
Zegrza (koncert dla pacjentów IPCZD). Impreza zorganizowana we
współpracy z Fundacją Urszuli Jaworskiej.
2010 11 08 – Bajka „O królewnie, która z bajki uciekała” autorstwa
Marzanny Graff – Oszczepalińskiej. Pani Prezydentowa Anna Komorowska
wcieliła się w postać Księżniczki Anny.
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2010 11 30 – Andrzejki
2010 12 10 – Koncert kolęd kadetów Kursu Muzyków Orkiestr Wojskowych
z Zegrza (koncert dla pacjentów IPCZD). Gościem honorowym była
Małżonka Prezydenta RP Anna Komorowska. Impreza zorganizowana we
współpracy z Fundacją Urszuli Jaworskiej.
2010 12 19 – Piernikowe święta – kawiarenka niedzielna
2010 12 21 – Spotkanie Bożonarodzeniowe z Mikołajem
2010 12 24 – Kolacja Wigilijna dla pacjentów i ich rodzin
Wszystkie
imprezy
fotograficznie.

okolicznościowe

zostały

udokumentowane

W okresie sprawozdawczym wolontariusze Fundacji w ramach
projektu „Urodzinowa Niespodzianka” zorganizowali 60 uroczystości
urodzinowych dla dzieci, które w dniu swoich urodzin przebywały na
oddziale. Każde dziecko otrzymało tort i wymarzony prezent.
Zorganizowano również: 2 uroczystości z okazji I Komunii Świętej
oraz 1 chrzest.

W ramach projektu „Artystyczne Soboty” odbyły się następujące
spotkania:

2010 01 09 - origami płaskie z koła i kwadratu
2010 01 16 - ozdabianie drewnianych ramek na zdjęcia
2010 01 23 - biżuteria z korali
2010 01 30 - malowanie i ozdabianie szklanych butelek
2010 02 06 - malowanie na szkle
2010 02 13 - wykonanie kartek walentynkowych
2010 02 20 - orgiami płaskie z koła i kwadratu
2010 02 27 - ozdabianie drewnianych ramek na zdjęcia
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2010 03 06 - biżuteria z korali i makramy
2010 03 13 - ozdabianie drewnianych ramek na zdjęcia
2010 03 20 - wiosenne odlewy gipsowe
2010 03 27 - wielkanocne odlewy gipsowe
2010 04 10 - malowanie na szkle
2010 04 17 - zajęcia odwołane - żałoba narodowa
2010 04 24 - biżuteria z korali
2010 05 08 - origami płaskie z koła i kwadratu
2010 05 15 - ozdabianie drewnianych ramek na zdjęcia
2010 05 22 - malowanie odlewów gipsowych (clown 3D i misie 3D)
2010 05 29 - malowanie drewnianych kwiatów i wzorów ze sklejki
2010 06 05 - malowanie na szkle
2010 06 12 - origami płaskie z koła i kwadratu
2010 06 19 - malowanie odlewów gipsowych
2010 06 26 - malowanie drewnianych ramek na zdjęcia
2010 07 03 - malowanie wzorów na białych puzzlach
2010 07 10 - malowanie odlewów gipsowych
2010 07 17 - origami płaskie z kwadratu
2010 07 24 - ozdabianie drewnianych ramek na zdjęcia
2010 07 31 - malowanie na szkle
2010 08 07 - malowanie odlewów gipsowych
2010 08 14 - biżuteria z koralików
2010 08 21 - malowanie odlewów gipsowych
2010 08 28 - ozdabianie ramek na zdjęcia
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2010 09 04 - malowanie odlewów gipsowych
2010 09 11 - biżuteria z korali
2010 09 18 - malowanie na szkle
2010 09 25 - malowanie szklanych butelek
2010 10 02 - odlewy gipsowe- klown
2010 10 09 - biżuteria z korali
2010 10 16 - kolaże z gazet
2010 10 23 - malowanie butelek szklanych i puzzli białych
2010 10 30 - malowanie odlewów gipsowych-zwierzęta
2010 11 06 - ozdabianie drewnianych pudełek-metoda decoupage
2010 11 13 - biżuteria z korali
2010 11 20 - malowanie na szkle
2010 11 27 - malowanie bombek oraz odlewów gipsowych- Mikołaje
2010 12 04 - malowanie bombek oraz odlewów gipsowych świeczniki i
aniołki
2010 12 11 - malowanie bożonarodzeniowych odlewów gipsowych
2010 12 18 - wykonanie Bożonarodzeniowej Szopki

W okresie sprawozdawczym kontynuowaliśmy projekt
„Zielone
Warsztaty” – jest to cykl zajęć prowadzonych przez Zofię Wojciechowską,
animatorkę
działań
społecznych
o
charakterze
edukacyjno
–
ekologicznym. Zajęcia edukacyjno – terapeutyczne wykorzystują wpływ
przyrody jako formę terapii i inspiracji do działania. Warsztaty oparte są
na muzyce, poezji, tradycyjnych przekazach, legendach.

W 2010 roku przeprowadzono 5 takich warsztatów:
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2010 03 24

Stroiki Wielkanocne

2010 05 18

Koszyczki kwiatowe dla mamy

2010 08 11

Alloha z kwiatów

2010 09 06

Mazurskie dożynki

2010 10 13

Jesienne kompozycje

W okresie sprawozdawczym Fundacja w ramach projektu „Wycieczka
ze szpitala” zorganizowała 21 wyjazdy dla dzieci w trakcie radioterapii:

2010 01 20

Multikino Ursynów – film pt. „Mikołajek”

2010 01 26

Zwiedzanie
Miodowej

2010 02 17

Multikino Ursynów – film pt. „Księżniczka i żaba”

2010 02 25

Zwiedzanie ekspozycji Muzeum Ewolucji PKiN

2010 03 11

Multikino Ursynów – film pt. „Alvin i wiewiórki 2”

2010 03 25

Wejście na plan i uczestnictwo w nagraniu programu
Familiada

2010 03 31

Zajęcia w Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści

2010 04 15

Wizyta w Pałacu Prezydenckim. Oddanie hołdu zmarłej
parze prezydenckiej. Przejście na Plac Piłsudskiego pod
Grób Nieznanego Żołnierza. Spacer po Parku Saskim.

2010 05 12

Cinema City Promenada – film pt. “Jak wytresować
smoka”

2010 06 10

Teatr Roma – spektakl dla dzieci pt. “Mały Książę”

2010 06 17

Wycieczka do Ogrodu Zoologicznego

2010 07 01

Cinema City Promenada – film pt. “Disco robaczki”

2010 07 07

Zwiedzanie Pruszkowa: muzeum, tor kolarski, bank od
zaplecza, kuźnia.

ruchomej

Szopki

Betlejemskiej

przy

ul.
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2010 08 19

Kinoteka - film pt. „Shrek Forever”

2010 09 29

Multikino Ursynów - film pt. „Marmaduke - Pies na fali”

2010 10 07

Zwiedzanie ekspozycji Muzeum Ewolucji PKiN

2010 10 21

Zwiedzanie Muzeum Ewolucji PKiN i Muzeum Techniki
wystawa „Magia kryminalistyki”

2010 11 17

Multikino Ursynów - film pt. „Mysi agenci”

2010 12 02

Zwiedzanie Muzeum Fryderyka Chopina

2010 12 05

Teatr Wielki – widowisko baletowe „Kopciuszek”

2010 12 18

Sala koncertowa Polskiego Radia – koncert dla dzieci pt.
„Pipi i Kopciuszek przy wigilijnym stole”

W 2010 roku Fundacja zorganizowała 10 spotkań Grupy Wsparcia
dla rodzin w żałobie po stracie dzieci. Spotkania grupy odbywały się w
domu rekolekcyjnym oo. Pallotynów w Otwocku. Spotkania prowadzone
były przez psychologa, kapelana fundacji.

Ponadto w dniu 12 grudnia 2010 roku Fundacja w porozumieniu ze
Stowarzyszeniem na rzecz dzieci z chorobą nowotworową KOLIBER i The
Compassionate Friends, Inc. po raz kolejny zorganizowała uroczystość
„Dzień Palenia Świec” – dzień pamięci o dzieciach, które zmarły.
Uroczystość odbyła się w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży
przy ul. Gwintowej 3 w Warszawie. Po uroczystej Mszy Św. przy
akompaniamencie muzycznym wyczytano imiona i nazwiska zmarłych
dzieci i zapalano świece, jako znak pamięci i wyraz solidarności z
osieroconymi rodzinami. W uroczystości uczestniczyło ok. 200 osób. Po
zakończonej uroczystości odbyło się spotkanie dla rodzin w świetlicy przy
Sanktuarium.

W 2010 roku odbyło się 10 spotkań dla wolontariuszy. Prowadzone
były przez koordynatora wolontariatu - Marzenę Baranowską i psychologa
dr Justynę Korzeniewską.
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W dniach 14 – 16 maja 2010r. w Hotelu „Przedwiośnie” w
Mąchocicach Kapitulnych wolontariusze fundacji przebywali na wyjeździe
szkoleniowo - integracyjnym. Uczestniczyło w nim 25 wolontariuszy
fundacji. Szkolenie przeprowadzili: psycholog pracujący w Klinice
Onkologii IPCZD dr Justyna Korzeniewska oraz koordynator wolontariatu
Marzena Baranowska. Podczas szkolenia, swoje wystąpienie mieli również
przedstawiciele Fundacji Osób po Przebytej Chorobie Nowotworowej
„Liderzy”.

W dniach 10-24 lipca 2010r. w Hotelu „Przedwiośnie” w Mąchocicach
Kapitulnych odbyły się kolejne zorganizowane przez fundację letnie
kolonie wypoczynkowe „Wakacyjna Kropla Szczęścia” dla dzieci w trakcie i
po leczeniu onkologicznym. Na wakacje pojechało 64 dzieci, pod opieką
przeszkolonej kadry 15 wolontariuszy. Kierownikiem kolonii była
Katarzyna Sierpotowska. Opiekę medyczną nad dziećmi sprawował lekarz
Kliniki Onkologii IPCZD Monika Drogosiewicz, pielęgniarka Kliniki Onkologii
IPCZD Marta Kożan-Kalicka oraz pielęgniarz Kliniki Onkologii IPCZD
Grzegorz Bącik.

Dnia 06 lutego 2010 roku Marzena Baranowska – koordynator
wolontariatu i Karolina Gajdzińska – wolontariuszka wzięły udział w
audycji radiowej Polskiego Radia Euro. Tematem audycji był wolontariat w
szpitalu oraz Światowy Dzień Chorego.

Dnia 11 lutego 2010 roku Marzena Baranowska zaprezentowała
działalność fundacji na spotkaniu dotyczącym działalności na rzecz dzieci
w IPCZD organizowanym przez szpital dla młodzieży z Trelaze (Francja).

W dniach 14-18 maja 2010 roku przedstawiciele Fundacji wzięli
udział w multidyscyplinarnej konferencji szkoleniowej w zakresie
koordynacji opieki i leczenia nowotworów u dzieci w krajach Europy
Środkowo-Wschodniej pod patronatem Fundacji Project Hope Polska oraz
inicjatywy Fundacji Bristol-Myers Squibb. Jest ona odpowiedzialna za
opracowanie modelu opieki medycznej w oparciu o ideę tzw. „prowadzenia
przypadku” (ang. „case management”), który udoskonali opiekę
pediatryczną, a także zapewni psychologiczno – społeczne wsparcie
dzieciom z chorobami nowotworowymi oraz ich rodzinom.
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Dnia 17 listopada 2010 roku przedstawiciele Fundacji wzięli udział w
konferencji prasowej pt. „Guzy mózgu – przełom w leczeniu” oraz
uroczystą inaugurację technologii Gamma Knife w Polsce w ramach III
MIĘDZYNARODOWEGO
TYGODNIA
ŚWIADOMOŚCI
NOWOTWORÓW
MÓZGU zorganizowanej przez Wojewódzki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. i
Fundację Urszuli Jaworskiej.

W dniu 4 grudnia 2010 roku przedstawiciel Fundacji uczestniczył w
VII Konferencji naukowej „Ochrona dzieci przed przemocą w kontekście
nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” (wystąpienie
w III sesji konferencji).

W 2010 roku Fundacja wzięła udział m.in. w następujących
imprezach:


Wernisaż prac Pawła Gajewskiego – pacjenta Kliniki Onkologii
w Galerii TE-KA w Domu Parafialnym Betania (23 01 2010)



Koncert charytatywny w Braniewie (20 03 2010)



Konkurs recytatorski „Dzień Dobry Poezjo” organizowany w
Przedszkolu Integracyjnym nr 86 przy IPCZD – członek jury
(27 04 2010)



Miasto Miłosierdzia – Stowarzyszenie JP II Warszawa (30 05
2010)



Koncert Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty w
Krakowie zorganizowany przez Fundację Anny Dymnej Mimo
Wszystko (13-14 06 2010)



Uroczystość jubileuszowa z okazji 30-lecia powołania Zespołu
Szkół Specjalnych nr 78 im. Ewy Szelburg – Zarembiny w
Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” (12 10 2010)



Koncert i aukcja charytatywna Stowarzyszenia K40 (03 12
2010)

W kwietniu 2010 roku Fundacja zakończyła zbiórkę plastikowych
nakrętek. Akcja trwała od 05 maja 2009 roku do 01 kwietnia 2010 roku.
W zbiórce brali udział wolontariusze fundacji, pacjenci, ich opiekunowie
oraz personel medyczny Kliniki Onkologii IPCZD. Zebrano aż 4,5 tony
nakrętek. Zostały one przekazane Stowarzyszeniu Dom Rodzina Człowiek.
Pozyskane z akcji fundusze stowarzyszenie przeznacza na zakup wózków
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inwalidzkich dla swoich podopiecznych. Marzena Baranowska w dniu 28 01
2010 roku uczestniczyła w uroczystym przekazaniu wózka inwalidzkiego.

3. Fundacja „Nasze Dzieci” przy Klinice Onkologii w IPCZD nie prowadzi
działalności gospodarczej.

4. Odpisy uchwał Rady i Zarządu Fundacji w załączniku.

5. Przychody Fundacji w okresie sprawozdawczym wyniosły 1 803 616,30
zł w tym:


nadwyżka przychodów nad kosztami z 2010r: 959 555,33 zł



darowizny od osób fizycznych: 36 423,05 zł



darowizny od osób prawnych: 268 633,72 zł



darowizny dla chorych dzieci (konta celowe): 92 276,06 zł



wpłaty z 1% podatku: 446 728,14 zł

6. Koszty działalności statutowej w 2010r. wyniosły 1 102 756,25 zł
w tym:


organizacja zajęć, imprez, wycieczek i spotkań: 800 178,89 zł



wydatki dla dzieci z kont celowych: 177 654,46 zł



pomoc socjalna: 100 651,90 zł



darowizny rzeczowe: 24 271,00 zł

Koszty administracyjne w 2010r. wyniosły: 117 521,36 zł:


zużycie materiałów i energii: 10 480,34 zł



usługi obce: 46 147,76 zł



podatki i opłaty: 0,00 zł



wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:
60 069,24 zł



amortyzacja: 0,00 zł



pozostałe koszty: 824,02 zł
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7.
a) Fundacja zatrudnia trzy osoby z tytułu umowy o pracę: stanowisko:
wiceprezes fundacji, psycholog; stanowisko: kierownik biura,
koordynator programów; stanowisko: koordynator wolontariatu.
b) W okresie sprawozdawczym Fundacja wypłaciła łączną kwotę
wynagrodzeń w wysokości 127 944,72 zł brutto. Kwota wynagrodzeń
została pomniejszona o kwotę otrzymanego w 2010 roku
dofinansowania z PFRON w wysokości 13 755,28 zł.
c) W 2010r. wypłacono łączną kwotę 29 880 zł brutto członkom
zarządu.
d) W okresie sprawozdawczym Fundacja poniosła wydatki z tytułu
umów – zlecenia w wysokości 5 709,00 zł brutto.
e) W okresie sprawozdawczym Fundacja nie udzielała pożyczek.
f) Saldo końcowe na dzień 31. 12. 2010r. na rachunkach w banku PKO
SA wyniosło 693 793,67 zł.
g) Nie nabyto żadnych akcji i obligacji.
h) Nie nabyto żadnych nieruchomości.
i) W okresie sprawozdawczym Fundacja nie nabyła żadnych środków
trwałych.
j) Fundusz statutowy wynosi na dzień 31.12.2010 roku 1 000,00 zł.
Wynik finansowy Fundacji za rok 2010 zamknął się zyskiem w
wysokości 601 026,75 zł. Fundacja na dzień 31.12.2010 roku
posiada zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 87 192,96 zł.
Składają się na nie:


11 469,94 zł – zobowiązania wobec dostawców,



10 111,84 zł – zobowiązania publiczno - prawne,



8 504,05 zł – zobowiązania z tytułu wynagrodzeń



57 107,13 zł – rozliczenia wydatków dzieci do wypłaty ze środków
zgromadzonych na kontach dzieci.

8.
W okresie sprawozdawczym organy państwowe i samorządowe nie
zlecały Fundacji żadnych zadań.
13

9.
Dochód Fundacji w całości korzysta ze zwolnienia z podatku
dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 4 i pkt 6c Ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych. Fundacja składa deklarację CIT – 8 z
załącznikami oraz deklarację PIT-4R.

W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzana kontrola.
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