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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

FUNDACJI POMOCY MATEMATYKOM I INFORMATYKOM NIESPRAWNYM RUCHOWO 
za 2010 rok 

 
1. Nazwa Fundacji, siedziba, adres, data wpisu do KRS, Regon, NIP, konto bankowe, dane 

dotyczące członków zarządu i organu kontrolnego, cele statutowe fundacji 
 
Nazwa: Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo 
Siedziba główna: ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa 
oraz 
Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, w Warszawie przy ul. Narbutta 
49/51 
e-mail: zarzad@idn.org.pl 
Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, w Białymstoku przy ul. Legionowej 
28/607 
e- mail białystok@idn.org.pl 
Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, w Opolu przy ul. Koraszewskiego 8-
16 
e – mail opole@idn.org.pl   
 

Fundacja ustanowiona Aktem Notarialnym dnia 12.06.1990 r. 
Data wpisu do KRS w Warszawie: 25 września 1990 r. 
KRS: 0000049694. 
REGON: 006229672 
NIP: 527-13-11-973. 
Konto bankowe: 46 1240 5918 1111 0000 4907 3434  

 
Organami fundacji wpisanymi do rejestru sądowego KRS w Warszawie są: 
 
Zarząd: 
Przewodniczący Zarządu – Bartosz Mioduszewski 
Wiceprzewodniczący Zarządu – Magdalena Kisiel 
Wiceprzewodniczący Zarządu – Agata Pękala - Gawska 
Sekretarz Zarządu – Anna Góral 
Członek Zarządu – Aleksandra Michalak 
 
Komisja Podopiecznych: 
Przewodniczący Komisji: Piotr Thieme 
Członkowie: Beata Bystrek, Ewa Jarochowska, Łucja Kornaszewska, Barbara Kondraciuk, Cezary Rojek, 
Beata Świniarska 

Rada Fundacji: 

Przewodnicząca  Anna Cetnarowicz-Jutkiewicz 

Wiceprzewodnicząca  Małgorzata Piątkowska 

Sekretarz  Dariusz Tomoo 
Członkowie: Iza Januszewska, Wojciech Kreft, Krzysztof Markiewicz, Jarosław Pałka. 

2. Zasady, formy i zakres działalnośd statutowej z podaniem realizacji celów statutowych  
 
Celem działao Fundacji jest prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez 
aktywizację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, przede wszystkim niesprawnych ruchowo 
informatyków, matematyków i innych osób, które wykorzystują informatykę jako narzędzie pracy oraz 
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zapewnianie im możliwości ekonomicznego usamodzielniania się, społecznej akceptacji i samorealizacji, a 
także podejmowanie działao zapobiegających marginalizacji środowiska niepełnosprawnych. 
 
Fundacja realizuje ten cel podejmując następujące formy działania, adresowane do osób 
niepełnosprawnych:  
1) organizacja kształcenia i doskonalenia zawodowego w zakresie informatyki, 
2) organizacja procesu rehabilitacji społecznej, 
3) prowadzenie rzecznictwa i poradnictwa, 
4) prowadzenie działalności gospodarczej z przeznaczeniem dochodów i zysków na  
  realizację celów statutowych Fundacji, 
5) pozyskiwanie pracy dla osób niepełnosprawnych i jej monitoring, 
6) opracowywanie i realizacja polskich, europejskich i innych projektów służących 

celom statutowym, 
7) prowadzenie rejestrowanej bazy danych dotyczącej zawodowej i bytowej sytuacji osób  

niepełnosprawnych i wykorzystywanie jej do realizacji celów statutowych, 
8) opracowywanie narzędzi informatycznych służących poprawie sytuacji osób  
 niepełnosprawnych, 
9) prowadzenie badao i analiz związanych z niepełnosprawnością, 
10) prowadzenie interaktywnego portalu informacyjnego dla niepełnosprawnych, 
11) współpraca z organami publicznymi, samorządowymi, współpraca i wsparcie  organizacji 

pozarządowych i środowiska informatycznego dla realizacji celów statutowych, 
12) świadczenie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym zakresie informacyjnym, 

rehabilitacyjnym, organizacyjnym, psychologicznym, użyczania sprzętu komputerowego, 
socjalnym, materialnym i prawnym.  

 
Fundacja posiada status Niepublicznej Placówki Oświatowej.  
Nr wpisu do ewidencji 326K szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto St. Warszawa na 
podstawie zaświadczenia nr 412/K/95 wydanego przez Kuratorium Oświaty w Warszawie. 
Działalnośd szkoleniowa była prowadzona także na podstawie wpisu do rejestru instytucji szkoleniowej 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy pod numerem 2.14/00263/2005. 
Fundacja posiada także: 
Agencję Pośrednictwa Pracy zarejestrowaną w Ministerstwie Pracy numer certyfikatu 947/1a 
Agencję Doradztwa Personalnego zarejestrowaną w Ministerstwie Pracy numer certyfikatu 947/2 

 
3. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie. 

Okres trwania działalności nie jest ograniczony. 
 
 

4. Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej 
W bieżącym roku fundacja prowadziła działalnośd gospodarczą w zakresie usług szkoleniowych, wynajmu 
sprzętu komputerowego, obsługi informatycznej strony internetowej. 
 
 

5. Informacje dotyczące sprawozdania finansowego 
 
Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 r. Zostało sporządzone zgodnie z 
ustawą z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.) przy założeniu 
kontynuacji działalności w dającej się przewidzied przyszłości oraz niewystąpienia okoliczności 
wskazujących na zagrożenie dla kontynuowania działalności. 
 

6. Zasady przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego 
 
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku 
obrotowym za pomocą komputera przy użyciu programu finansowo-księgowego Symfonia. 
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Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się według następujących zasad: 
 
a. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe 

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. 
Wartości niematerialne i prawne oraz aktywa trwałe służące celom statutowym obciążają jednorazowo 
koszty Fundacji. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej. Przy ustaleniu 
okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności. 
Składniki majątku nie zużywające się jednorazowo o wartości początkowej nie przekraczającej 3.500 zł 
obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania. 
 
b. Inwestycje krótkoterminowe 

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.  
 
c. Należności i zobowiązania 

Należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. 
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzieo ich 
przeprowadzenia po kursie: 
– kupna lub sprzedaży walut stosowanych przez bank z którego usług korzysta jednostka – w przypadku 
operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązao. 
– średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzieo – w przypadku 
pozostałych operacji. 
 
d. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów 
dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. 
 

e. Fundusz statutowy 

Fundusz statutowy wycenia się na dzieo bilansowy w wartości nominalnej. 
 
f. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonane są z zachowaniem zasady ostrożności, przychody 
wykazane dotyczą rozliczeo w następnych okresach. 
 
g. Rachunek wyników 

Rachunek zysków i strat sporządza się w układzie kalkulacyjnym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Finansów z dnia 15.11.2001 
Na wynik finansowy netto w Fundacji składa się 

 wynik na działalności statutowej – powstaje z różnicy pomiędzy przychodami z bieżącej 
działalności statutowej (dotacje, subwencje, darowizny) a kosztami dotyczącymi tej działalności, 

 wynik na działalności gospodarczej – powstałej z przychodów netto ze sprzedaży usług i towarów 
a kosztem własnym sprzedanych usług i towarów, 

 wynik na działalności operacyjnej z uwzględnieniem pozostałych przychodów i kosztów 
operacyjnych i kosztów administracyjnych 

 wynik na działalności finansowej, obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego z tytułu podatku 
dochodowego od osób prawnych. 
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h. Sprawozdanie finansowe składa się z: 
 
- bilansu 
- rachunku zysków i strat 
- informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe 

informacje i objaśnienia. 
 
 
 
 

 
 

 


