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SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE 

FUNDACJI ROZWOJU INDYWIDUALNEGO „PRACA MOC ENERGIA” 

z siedzibą w Lublinie 

za rok 2015 

 

1. DANE FUNDACJI 

 

Fundacja Rozwoju Indywidualnego „Praca Moc Energia” 

Data wpisu do KRS: 26.02.2014. 

Z siedzibą w Lubinie, ul. Kawaleryjska 6/41 

KRS: 0000499971 

REGON: 061657570 

NIP: 7123285593 

 

2. ZARZĄD FUNDACJI 

Prezes Fundacji: Artur Olejarczyk 

3. CELE STATUTOWE FUNDACJI 

 

Podstawowymi celami Fundacji są: 

 

1) Wspieranie wszelkich możliwych dróg rozwoju indywidualnego człowieka, ze 

szczególnym naciskiem na upowszechnianie i rozwój kultury i sztuki, a także 

właściwego stosunku do rozwoju indywidualnego, pracy nad samym sobą, 

podnoszenia uwagi i świadomości dotyczącej otaczającego świata. 

2) Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i zwracanie uwagi na integrację i 

reintegrację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze 

szczególnym uwzględnieniem osób niesłyszących i słabosłyszących. 

3) Rzetelne przekazywanie informacji z zakresu kultury, sztuki oraz nauki za 

pośrednictwem wszystkich środków komunikacji społecznej wśród młodzieży i 

dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niesłyszących. 

4) Wspieranie rozwoju techniki, technologii, innowacyjności oraz nauk społecznych. 

5) Edukacja kulturalna polegająca szczególnie na kształtowaniu właściwego stosunku do 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

6) Pomoc potrzebującym wobec wystąpienia sytuacji kryzysowych w kraju i za granicą, 

ze szczególnym uwzględnieniem ofiar katastrof i klęsk żywiołowych poprzez 

działalność charytatywną. 

7) Działania wspierające ochronę zdrowia fizycznego i umysłowego oraz promocja 

zdrowia samego w sobie, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści płynących z 

odpowiedniej diety. 

8) Promowanie właściwego stosunku do ekologii, przyrody, ochrony zwierząt, a także 

dziedzictwa przyrodniczego. 

9) Działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, a 

także działalność na rzecz podmiotów trzeciego sektora. 
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4. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Z PODANIEM 

REALIZACJI CELÓW 

 

PROJEKT KICK2HELP (Charytatywny Turniej Piłkarski) 

Projekt wpisuje się w następujące sposoby realizacji celów statutowych fundacji: 

 Prowadzenie działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia 

 Propagacja współzawodnictwa oraz zdrowej konkurencji wśród dzieci i młodzieży 

poprzez organizację wydarzeń sportowych oraz edukacyjnych 

 Organizacja wydarzeń sportowych jako formy zabezpieczania czasu wolnego dzieci, 

młodzieży oraz dorosłych i eliminacji alternatywy dla zachowań aspołecznych 

 Promocję i organizowanie wolontariatu oraz akcji charytatywnych 

Projekt wpisuje się w następujące punkty pożytku publicznego: 

 Działalności na rzecz integracji reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym 

 Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 

 Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

 Ochrony i promocji zdrowia 

 Działalności charytatywnej 

KICK2HELP jest serią piłkarskich turniejów charytatywnych, w których biorą udział 

amatorzy oraz nieformalne grupy sportowe. Jest jednym z dwóch projektów, które podjęła 

fundacja na zebraniu 15 stycznia 2015 roku.  

Ideą wszystkich akcji spod znaku KICH2HELP jest radość z uprawiania różnych dyscyplin 

sportowych, w szczególności piłki nożnej, jak i pomoc tym, którzy w swoim życiu otrzymali 

trudne wyzwania zdrowotne. Dochód pochodzący z akcji oraz towarzyszących mu aukcji 

przeznaczony jest na wsparcie rehabilitacyjne dla Zuzi z Lublina. Dziewczynka urodziła się z 

przepukliną oponowo-rdzeniową i wodogłowiem. Do tej pory nie miała możliwości chodzić 

sama. Celem projektu KICH2HELP jest zbiórka środków finansowych z przeznaczeniem na 

zwiększenie możliwości rehabilitacyjnych oraz integracyjnych Zuzi. W związku ze 

złożonością i wielosegmentowości schorzenia wsparcie potrzebne dla dziecka jest bardzo 

rozległe. Należy pamiętać, że leczenie chorego dziecka to nie tylko sprzęt. Najważniejsze są 

rehabilitacje, które dziecko powinno mieć codziennie, co wiąże się z ogromnymi nakładami 

finansowymi rodziców dziewczynki. Sprzęt, chociaż jest dodatkiem, jest ściśle powiązany z 

efektywnością i sukcesem prowadzonych działań. 

KICH2HELP prezentuje również inne wartościowe cele. Poprzez promocję i popularyzację 

piłki nożnej, ale również innych sportów – zarówno zespołowych, jak i indywidualnych – 

propaguje zdrowy tryb życia. Dodatkowo umożliwia doświadczenie zdrowej, sportowej 

rywalizacji. Z uwagi na fakt, że akcje KICH2HELP będą odbywać się w różnych miastach 

Polski, stanowią one również okazję do promocji poszczególnych miejsc, wraz z ich 

tradycjami sportowymi oraz rekreacyjno-turystycznymi. 

Jako organizatorzy, kibice oraz entuzjaści m.in. piłki nożnej czy tenisa stołowego, wierzymy, 

że pomaganie innym poprzez aktywność fizyczną pozytywnie wpływa nie tylko na 

bezpośrednich uczestników turnieju, na osoby, które pomagają i wspierają organizację, ale 

również na najbliższe otoczenie. Uważamy, że możliwość cieszenia się pełnią sił życiowych w 

naturalny sposób kładzie na nas zobowiązanie do pomocy tym, przed którymi stanęły 

wspomniane trudne wyzwania zdrowotne. 
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Anglojęzyczna nazwa projektu związana jest z planami rozwoju akcji w każdej z kolejnych 

edycji. Proste w swojej wymowie i rozumieniu słowa mają na celu jednoczyć wszystkie osoby 

popierające idee pomocy innym poprzez uprawianie sportu, niezależnie od pochodzenia, a 

także ułatwić komunikację oraz promocję KICK2HELP wśród sportowego środowiska poza 

granicami Polski, organizacji sportowych oraz samych sportowców innych narodowości. 

Pozyskane środki finansowe dzięki projektowi KICK2HELP są wydawane na: 

 specjalistyczne turnusy rehabilitacyjne (np. w ośrodku HIPOMEDICAL 2 w Zabajce), 

 indywidualne sesje z rehabilitantem w miejscu zamieszkania Zuzi, 

 inne akcesoria wspomagające rehabilitację takie jak : maty, wałki , piłki , drążki, 

huśtawki, itp., 

 wizyty lekarskie. 

W roku 2015 fundacja zorganizowała 2 turnieje piłkarskie na rzecz Zuzi. Pierwsza edycja 

odbyła się w 11 lipca na boisku treningowym Arena Lublin przy ulicy Stadionowej 1. Turniej 

został objęty Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira 

Sosnowskiego, Patronatem Sportowym przez Lubelski Związek Piłki Nożnej oraz Patronatem 

Biznesowym przez Centrum Wózków Inwalidzkich. Patronat medialny objęły m.in. TVP 

Lublin, Radio Lublin czy portal Lubsport.  

W turnieju wzięło udział 12 drużyn, w tym reprezentacje oficjalnych fan-clubów zespołów 

piłkarskich jak Manchester United, AC Milan czy Arsenal Lublin. Dodatkowo w rozgrywkach 

wzięły udział drużyny Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS, sztabu szkoleniowego 

Uczelnianego Klubu Sportowego Widok Lublin czy lubelskich medyków i rehabilitantów 

związanych z Centrum Wózków Inwalidzkich.  

Druga edycja turnieju odbyła się 7 listopada 2015 roku na hali sportowej Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego – Polskiego Centrum Rekreacji Ruchowej. Turniej został objęty 

Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka oraz Patronatem 

Biznesowym Centrum Wózków Inwalidzkich oraz Hotelu Agit. Patronat medialny objęły 

m.in. Radio Lublin, Kurier Lubelski czy portal Lublin112. 

W turnieju wzięło udział 10 drużyn, w tym reprezentacja Państwowej Straży Pożarnej, 

reprezentacja lubelskich ratowników medycznych pod nazwą „Zawsze Spoko”, reprezentacje 

oficjalnych fan-clubów drużyn piłkarskich Manchesteru United i Arsenalu Londyn czy Hotelu 

Agit.  

Oba wydarzenia poprzedzała trwająca około 4 miesiące praca zarządu i koordynatorów 

fundacji polegająca na: organizacji miejsca danej edycji wydarzenia, cateringu dla aktywnych 

uczestników turnieju oraz kibiców, nawiązywaniu współpracy z patronami honorowymi, 

medialnymi i biznesowymi, pisanie umów, regulaminów, tworzenie zaplecza multimedialnego 

oraz reklamującego projekt KICK2HELP.  

Fundacja zgłosiła do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zbiórkę publiczną, 

która odbyła się w dniach 11 lipca 2015 – 14 listopada 2015 roku. Poprzez zbiórkę do puszek 

kwestarskich uzyskano sumę 3207 zł i 23 groszy. Bezpośredni link do portalu zbiórek 

publicznych:  

http://zbiorki.gov.pl/zbiorki/zbiorki/szczegoly-

zbiorki.xhtml?zbiorka_nazwa=PIŁKARSKI%20TURNIEJ%20CHARYTATYWNY%20KIC

K2HELP&v=483612672538203387821963050602808249401873530896 

Uzyskane poprzez zbiórkę publiczną środki były powiększone o darowizny na subkonto 

wydzielone przez fundację na rzecz Funduszu Rehabilitacyjnego Zuzanny Krzesiak, a także 

http://zbiorki.gov.pl/zbiorki/zbiorki/szczegoly-zbiorki.xhtml?zbiorka_nazwa=PIŁKARSKI%20TURNIEJ%20CHARYTATYWNY%20KICK2HELP&v=483612672538203387821963050602808249401873530896
http://zbiorki.gov.pl/zbiorki/zbiorki/szczegoly-zbiorki.xhtml?zbiorka_nazwa=PIŁKARSKI%20TURNIEJ%20CHARYTATYWNY%20KICK2HELP&v=483612672538203387821963050602808249401873530896
http://zbiorki.gov.pl/zbiorki/zbiorki/szczegoly-zbiorki.xhtml?zbiorka_nazwa=PIŁKARSKI%20TURNIEJ%20CHARYTATYWNY%20KICK2HELP&v=483612672538203387821963050602808249401873530896
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aukcje przedmiotów związanych ze sportem oraz kulturą. Zebrana suma pozwoliła na 

pokrycie kosztów 2-tygodniowego turnusu rehabilitacyjnego w ośrodku HIPOMEDICAL 2 w 

Zabajce, a także kosztów związanych z wyjazdem Zuzi wraz z opiekunem oraz zakupu 

potrzebnych na ten wyjazd ubrań treningowych, obuwia, etc.  

Zebrane środki pozwoliły również na zakup specjalistycznego sprzętu do rehabilitacji 

przeprowadzanej w miejscu zamieszkania Zuzi, jak wałki i materace.  

Projekt bierze pod uwagę organizacje również wydarzeń z innych dziedzin sportu jak 

siatkówka, koszykówka, biegi przełajowe czy tenis stołowy. Robocza nazwa dla tego typu 

przedsięwzięć to MOVE2HELP.  

 

PROJEKT POZYTYWNA ENERGIA (Dobroczynne Wydarzenia Kulturalne) 

Projekt wpisuje się w następujące sposoby realizacji celów statutowych fundacji: 

 Inicjowanie, wspieranie i promowanie przedsięwzięć służących rozwojowi kultury i 

edukacji 

 Wspieranie i organizowanie działań kulturalnych (inicjatyw jak koncerty, wernisaże, 

wystawy, itp.) kulturalnych oraz wszelkich kierunków działalności artystycznej i 

kulturalnej w szczególności twórców i organizacji związanych z muzyką, 

malarstwem, fotografią i teatrem 

 Współpraca z terenowymi organami samorządowymi oraz instytucjami i 

organizacjami kultury na terenie kraju zajmującymi się animacją życia kulturalnego 

 Promocja i organizowanie wolontariatu oraz akcji charytatywnych 

Projekt wpisuje się w następujące punkty pożytku publicznego: 

 Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym 

 W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

 Działalności charytatywnej 

 Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 

Projekt POZYTYWNA ENERGIA to cykl wydarzeń na rzecz 3,5-letniego Krzysia Zagraby, u 

którego zdiagnozowano bardzo rzadką chorobę – Zespół Alstroma. Zebrane fundusze 

przeznaczane będą na bieżące finansowanie leczenia oraz rehabilitację chłopca. Choroba jest 

nieprzewidywalna i może zaatakować każdy organ, począwszy od serca, płuc, a skończywszy 

na powolnej utracie słuchu, jak również i wzroku. Krzysio jest pod ścisłą i stałą 

kontrolą/opieką lekarzy specjalistów, a częste wizyty i zakup niezbędnych lekarstw oraz 

sprzętu są bardzo kosztowne. Celem projektu jest również ukazanie w jaki sposób i kto może 

nieść pomoc chorym dzieciom, a w tym przypadku Krzysiowi. Podstawą jest bieżąca 

diagnostyka, monitorowanie stanu zdrowia Krzysia i podejmowanie odpowiedniego leczenia. 

Dodatkowo dziecko uczestniczy w rehabilitacji ruchowej i usprawniania widzenia. Jest na 

specjalnej diecie żywieniowej ustalanej i modyfikowanej przez dietetyka. Pozyskane podczas 

wydarzenia pieniądze będą przeznaczone na bieżące finansowanie pojawiających się potrzeb 

związanych z leczeniem, rehabilitacją oraz specjalną edukacją Krzysia. 

Do współpracy będą zapraszane różne osoby ze świata artystycznego, sportu, czy też biznesu, 

a także i inni, chcący być uczestnikiem czegoś niezwykłego. POZYTYWNA ENERGIA 

posiada szczytny cel i wierzymy, że zjednoczy przy sobie rzesze osób. 
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Chociaż idea Dobroczynnych Wydarzeń Kulturalnych pod nazwą POZYTYWNA ENERGIA 

pojawiła się już w styczniu, to pierwsza edycja odbyła się 8 listopada 2015 roku. Od kwietnia 

trwały przygotowania organizacyjne – znalezienie odpowiedniego miejsca na tego typu 

wydarzenia, które jednocześnie będzie kameralne, jak i pozwalało gościć znaczną liczbę 

odbiorców, a do tego stwarzało możliwości rozwijania wydarzenia również o inne aspekty, jak 

wystawy. Dalsze miesiące poświęcone były na negocjacje cenowe z artystami, jak i 

pozyskiwanie sponsorów, dzięki którym wydarzenie mogło dojść do skutku.  

Głównym partnerem wydarzenia został Dom Kultury Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 

przy ulicy Wallenroda 4a, dysponujący salą kinowo-teatralną dla 200 osób. Na pierwszej 

edycji POZYTYWNEJ ENERGII wystąpił akustycznie aktor i piosenkarz Łukasz Zagrobelny, 

aktorka Laura Samojłowicz, a także w programie kabaretowym lubelski aktor Teatru im. 

Juliusza Osterwy – Przemysław Gąsiorowicz. Patronatami medialnymi były m.in. TVP 

Lublin, Radio Lublin, Kurier Lubelski. 

Wpływ z biletów oraz z przeprowadzonych aukcji w dniu koncertu w całości został 

przeznaczony na Fundusz Rehabilitacyjny Krzysztofa Zagraby. Zgodnie z porozumieniem 

zawartym pomiędzy fundacją, a rodzicami Krzysia, środki finansowe mogą zostać 

wykorzystane na: 

 bieżącą diagnostykę i leczenie (wizyty u lekarzy specjalistów), 

 badania diagnostyczne i laboratoryjne, 

 zakup leków, okularów korekcyjnych, butów i wkładek ortopedycznych, 

 rehabilitację (dwutygodniowe turnusy rehabilitacyjne). 

Z uwagi na fakt, że nie ma jeszcze skutecznego leku na Zespół Alstroma, fundacja gromadzi 

środki, które mogą zostać wykorzystane w przypadku pojawienia się nowych metod leczenia 

lub do wykorzystania na zabiegi typu wszczepienie chipa w siatkówkę dziecka, w celu 

ratowania wzroku.  

 

PROJEKT PROFIT24 (Inkubator Przedsiębiorczości) 

Projekt wpisuje się w następujące sposoby realizacji celów statutowych fundacji: 

 Działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości 

 Działania na rzecz zwiększenia aktywności gospodarczej w kraju poprzez promocję i 

propagowanie małych przedsiębiorstw i innych przedsięwzięć gospodarczych, 

organizowanych przez bezrobotnych lub dających im zatrudnienie, w celu rozwoju 

gospodarczego kraju 

Projekt wpisuje się w następujące punkty pożytku publicznego: 

 Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości 

Wychodząc naprzeciw potrzebom alternatywnych możliwości prowadzenia działalności 

gospodarczej, fundacja stworzyła inkubator przedsiębiorczości, oparty na podobnych zasadach 

jak Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. Z początkiem 2015 roku przeprowadzone 

zostały zmiany w regulaminach, umowach i wnioskach o współpracę, w celu stworzenia 

zarówno korzystnego środowiska do rozwoju małej przedsiębiorczości, jak i odpowiedniej 

ochrony Fundacji.  

Po 5 miesiącach konsultacji prawnych, księgowych, podatkowych i kadrowych, w tym 

również ze specjalistami z ZUS i Urzędu Skarbowego, jak i Informacji Podatkowej, została 
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przygotowana nowa oferta dla potencjalnych beneficjentów projektu PROFIT24. W celu 

stopniowego wprowadzenia projektu zdecydowaliśmy się na współpracę tylko z 1 

beneficjentem w 2015 roku, tak aby system działania miał okazję być odpowiednio wdrożony.  

W lipcu 2015 roku beneficjentem PROFIT24 została kobieta ze Strzyżowa (województwo 

podkarpackie) w wieku 50+, która po utracie pracy zdecydowała się na wykorzystanie 

swojego doświadczenia na rynku ubezpieczeń. Do końca roku 2015 odnotowaliśmy 

nieznaczny, jednak stały wzrost rozwoju działalności, co rokuje dobrze na przyszłe lata.  

 

PROJEKT KRZYK CISZY 

Projekt wpisuje się w następujące sposoby realizacji celów statutowych Fundacji: 

 Prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej (w tym wydawniczej) związanej z 

zadaniami i profilem Fundacji 

 Prowadzenie działalności wydawniczej celem zbierania funduszy na wsparcie i rozwój 

organizacji pracujących z osobami niesłyszącymi i słabo słyszącym 

 Organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych, różnych form wypoczynku oraz 

pomocy finansowej i rzeczowej dla ośrodków i organizacji pracujących z osobami 

niesłyszącymi i słabo słyszącymi 

 Zamawianie dzieł sztuki oraz ich promocja 

 Promowanie w kraju i za granicą artystów niedocenianych, młodych, 

undergroundowych, uprawiających marginalne działanie interaktywnej sztuki, ludzi 

sztuki z drugiego obiegu 

Projekt wpisuje się w następujące punkty pożytku publicznego: 

 Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 

 Działalności charytatywnej 

Celem projektu jest zbiórka pieniędzy na zakup sprzętu i innych akcesoriów/wyposażenia 

potrzebnego dla rozwoju i funkcjonowania jednostek oraz organizacji pracujących z dziećmi 

niesłyszącymi i słabo słyszącymi oraz dofinansowania do zakupu aparatów słuchowych, 

programów logopedycznych i innych akcesoriów potrzebnych dla rozwoju i funkcjonowania 

osób niesłyszących i słabo słyszących. Projekt zakłada wykorzystanie każdego zebranego w 

projekcie 1000 zł jako dofinansowanie do zakupu wyżej wymienionych rzeczy. Cena jednego 

wydawnictwa muzycznego została ustalona na 5 zł brutto.  

Zbiórka środków polega głównie na prowadzeniu wytwórni muzycznej o nazwie Krzyk Ciszy, 

oferującej w przeważającej części wydawnictwa w formacie MP3 z zakresu muzyki 

eksperymentalnej, elektronicznej, industrialnej oraz innych niszowych gatunków i 

przeznaczanie 100% zysku ze sprzedaży. 

W roku 2015 prowadzone były przygotowania do wprowadzenia dwóch sklepów – w polskiej 

wersji językowej (w ramach strony projektu KOMPRESJA.PL) oraz anglojęzycznego pod 

adresem www.screamofsilence.org.  

Ponadto prowadzono researching związany z planem wydawniczym przygotowywanym na 

2016 rok, rozmowami z artystami i zamawianiem prac muzycznych, możliwościami 

wprowadzenia systemu aukcyjnego innych prac artystycznych (jak obrazy, rzeźby), które 

mogłyby zasilić fundusz projektu Krzyk Ciszy, a także budową bazy danych mediów 

muzycznych w Polsce i za granicą, które mogłyby zostać partnerami medialnymi 

planowanych wydawnictw.  
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W lutym 2015 roku projekt Krzyk Ciszy był promowany przez jednego z partnerów Fundacji 

– Akademię Radzenia i Rodzenia z Radomia. 

Z powodu rozległości projektu oraz małych zasobów osobowych Fundacji, w roku 2015 nie 

udało się pozyskać odpowiednich środków finansowych na przygotowanie pierwszego 

dofinansowania w ramach projektu Krzyk Ciszy.  

 

PROJEKT KOMPRESJA.PL 

Projekt wpisuje się w następujące sposoby realizacji celów statutowych fundacji: 

 Działanie na rzecz rozwoju sztuki i mediów niezależnych w Polsce i na świecie, w 

tym swobodnego przepływu i dostępu do informacji niezbędnej dla rozwoju życia 

kulturalnego i artystycznego, edukacji społecznej oraz ochrony i promocji zdrowia. 

 Inicjowanie i podejmowanie społecznych działań dotyczących promocji kultury, 

sztuki i wyrobów artystycznych oraz nauki i dostępu do nowinek naukowych i 

technologicznych. 

 Inspirowanie społeczeństwa do świadomego rozwoju indywidualnego poprzez kontakt 

z nowościami z zakresu nauki o człowieku, neurologii, psychologii. 

 Upowszechnianie wiedzy z wykorzystaniem nowych technologii; budowę platform 

edukacyjnych i szkoleniowych. 

Projekt wpisuje się w następujące punkty pożytku publicznego: 

 W zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania 

 W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

Na łamach magazynu w ramach projektu KOMPRESJA.PL staramy się przedstawić wiele 

składowych naszego życia, które w naszym subiektywnym odczuciu wpływają na definicję 

człowieczeństwa, oddziałują na jego rozwój oraz stanowią pomost pomiędzy myśleniem 

logicznym, a czysto abstrakcyjnym czy surrealistycznym. Stąd na Magazynie Kompresja obok 

zagadnień nauki są również tematy dotyczące bezpośrednio człowieka czy otaczającej go 

natury. Zagadnienia te nie mogą obejść się bez ekspresji duchowej części człowieka, jak 

ogólnie rozumiana sztuka i kultura.  

Projekt KOMPRESJA.PL przeszedł wiele zmian. W tym w miesiącach wrzesień-grudzień 

2015 wprowadzana była zmiana techniczna pozwalająca na wprowadzenie sklepu z pracami 

artystycznymi, literaturą, muzyką, etc. w celu wspierania rozwoju i propagowania dostępu do 

sztuki, a także dystrybucji wydawnictw w ramach projektu Krzyk Ciszy. Ponadto zostały 

przygotowane pierwsze możliwości do przekształcenia strony www.kompresja.pl w platformę 

Fundacji, która będzie skupiać wszystkie informacje o działaniach organizacji, projektach, etc.  

W roku 2015 opublikowaliśmy 75 artykułów związanych z ogólnie rozumianą nauką i kulturą 

oraz aktualności związanych bezpośrednio z Fundacją. Publikacje były zamieszczane w 

Magazynie systematycznie. Do najbardziej poczytnych artykułów należały: 

1. Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Zabajka 2 - wywiad Z Katarzyną Klaczyńską – wywiad 

z osobą związaną z ośrodkiem, gdzie specjalistyczny turnus rehabilitacyjny odbywała 

podopieczna fundacji. Rozmowa przedstawia aspekty rehabilitacji, sprzętu, 

możliwości.  

2. Zabójcze Zombie-Pierwotniaki – artykuł na temat pierwotniaka Naegleria fowleri, 

który żywi się substancją szarą ludzkiego mózgu. Chociaż zainfekowanie 
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pierwotniakiem jest rzadkie, to niestety w większości przypadków śmiertelne. 

Występuje najczęściej w basenach słodkowodnych.  

3. Wirus podobny do ebola niszczy raka mózgu – białka wirusa Lassa zniszczyły z 

powodzeniem guza mózgu u myszy, bez atakowania reszty organizmu. 

4. Metafory utrudniają dyskusję o zmianach klimatu – artykuł w klimacie 

lingwistycznym mówiący o fakcie, że podczas dyskusji np. o zmianach 

klimatycznych, język rzadko ma zabarwienie neutralne i język, jaki jest 

wykorzystywany do dyskusji na temat zmian klimatycznych, może kształtować, w 

jaki sposób rozumiemy i odnosimy się do tego zagadnienia. 

5. Nowa klasa gwiazd podwójnych – artykuł z zakresu astronomii o nowoodkrytym typie 

gwiazd podwójnych. 

6. Bawełna wstrzymująca raka mózgu – artykuł o eksperymentalnej terapii olejem z 

nasion bawełny wobec glejaka wielopostaciowego. 

7. Sposoby na toksyczne osoby – artykuł z zakresu psychologii oraz zdrowia, dający 

rady jak radzić sobie w stresującym środowisku. 

8. Ciąża, poród, dziecko i stare poradniki – przekrojowy artykuł o historii spojrzenia na 

poród i aspekty związane z ciążą. 

9. Czy muzyka Beethovena płynęła dosłownie z serca? – artykuł dotykający kardiologii i 

założenia, że nietypowa rytmika utworów Beethovena mogła wynikać z arytmii serca 

kompozytora. 

10. Dziwne mokre światy – czy Ziemia jest szczęściarą? – artykuł omawiający 

występowanie wody we Wszechświecie w stanie płynnym.  

W roku 2015 stronę projektu KOMPRESJA.PL odwiedziło ponad 32,000 unikalnych 

użytkowników, którzy wywoływali średnio 80,000 odsłon miesięcznie. Domena kompresja.pl 

zyskała w Google tzw. Page-rank na poziomie 2. Na podstawie statystyk Majestic SEO 

domena kompresja.pl uzyskała w 2015 roku 3282 linki zewnętrzne (kierujące do strony 

projektu),  w tym 22 linki z domen edukacyjnych.  

 

SZKOLENIA I WARSZTATY 

Poniższe działania fundacji wpisywały się w następujące sposoby realizacji celów 

statutowych: 

 Działalność kulturalno-oświatowa, szczególnie w zakresie wspierania, aktywności 

edukacyjnej, szkoleniowej informacyjnej oraz promocyjnej 

 Prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjno-szkoleniowej oraz wydawniczej 

promującej prace zgodne z profilem Fundacji 

 Organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów oraz kursów 

Projekt wpisuje się w następujące punkty pożytku publicznego: 

 Ochrony i promocji zdrowia 

 Działalności na rzecz integracji reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym 

 Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 

W roku 2015 fundacja przeprowadziła dwa szkolenia w ramach projektu Jemy Zdrowo: 

1. Maj 2015 – Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 12 w Lublinie – warsztaty 

uczące dzieci samodzielnego wykonywania prostych sałatek owocowych pod 

nadzorem i edukacją kucharzy związanych z lubelskimi restauracjami, a także 
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edukacja związana ze zdrowym odżywianiem. Szkolenie zorganizowano w 

partnerstwie z Fundacją Dziecom z Lublina. Dodatkowo nasza organizacja 

przygotowała dokumentację audio/video z tego wydarzenia, która następnie była 

promowana m.in. przez polski oddział Euro-Toques (Kucharska Wspólnota 

Europejska tworzona przez ok 7000 kucharzy z Europy), którzy byli jednym ze 

sponsorów warsztatów. 

2. Wrzesień 2015 – 4 szkolenia na zamówienie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z 

Lublina, tym razem dla młodzieży w wieku 12-16 lat, głównie pochodzących z rodzin 

dysfunkcyjnych lub domów dziecka.  

 

INNE DZIAŁANIA 

W miesiącach styczeń-maj 2015 roku fundacja współpracowała w lubelskim klubem 

piłkarskim Motor Lublin, dla którego w ramach wzajemnego wsparcia i barteru świadczyła 

usługi multimedialne, polegające na tworzeniu materiałów do telewizji internetowej klubu – 

jak kulisy meczowe czy reportaże ze spotkań treningowych. Łącznie wykonane zostało 5 

takich materiałów plus opracowanie dwóch czołówek telewizyjnych.  

Projekt wpisuje się w następujące punkty pożytku publicznego: 

 Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

 

STUDIO MULTIMEDIALNE 

W lipcu 2015 roku nasza fundacja nawiązana partnerstwo z firmą Studio OTOEFEKT.PL, 

która świadczyła usługi związane z produkcją materiałów multimedialnych (plakatów, 

wykonania i administracji stron www, materiałów video, animacji) nieodpłatne lub po 

preferencyjnych cenach. 

Nieodpłatnie fundacja otrzymała: 

 Wsparcie związane z administracją strony projektu KOMPRESJA.PL 

 Dwie animowane czołówki do materiałów video fundacji 

 Życzenia noworoczne w postaci animowanego filmu z muzyką 

 

5. INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WEDŁUG 

WPISU DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU 

SĄDOWEGO 

Na dzień 31.12.2015. Fundacja prowadziła działalność gospodarczą w zakresie: 

 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem 

 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 

 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i 

podobna działalność 

 63.12.Z - Działalność portali internetowych 

 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych 

 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne 

 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 
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6. ODPISY UCHWAŁ FUNDACJI 

 

O przyjęciu sprawozdania finansowego za rok 2015 (odpis w załączniku) 

 

7. INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW NA DZIEŃ 

31.12.2015. 

Środki otrzymane z darowizn: 43444,49 zł 

Przychody netto ze świadczonych usług w ramach działalności gospodarczej: 9096,78 zł 

 

8. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH NA DZIEŃ 31.12.2015. 

 

Koszty ogółem w układzie rodzajowym: 

Lp. Wyszczególnienie Rok 2015 

1. Amortyzacja 1566,67 

2. Zużycie materiałów 15283,24 

3. Zużycie energii 439.73 

4. Usługi obce 21664,25 

5. Podatki i opłaty 350,00 

6. Wynagrodzenia  7014,93 

7. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 80,00 

8. Pozostałe koszty rodzajowe 4220,00 

9. 
Zmiana stanu produktów (-zwiększenie; 

+zmniejszenie) 
0,00 

Ogółem: 50618,82 

 

Poniesione koszty mają charakter ogólno-administracyjny, wiążą się z realizacją działań 

statutowych w Fundacji. Wynosiły 31395,83 zł. 

 

Koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej: 8682,68 zł 

 

Wynik finansowy Fundacji na koniec roku 2015 zakończył się nadwyżką w kwocie: 1926,58 

zł 

 

Została ona przeznaczona na następny rok na realizację celów statutowych Fundacji.  

 

9. DANE O OSOBACH ZATRUDNIONYCH I WYNAGRODZENIACH 

 

Fundacja nie zatrudniała żadnego pracownika na podstawie umowy o pracę w 2015 roku.  
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10. WYSOKOŚĆ ROCZEGO LUB PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO 

WYNAGRODZENIA WYPŁACONEGO ŁĄCZNIE CZŁONKOM ZARZĄDU ORAZ 

OSOBOM KIERUJĄCYM DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ 

Członkowie Zarządu, ani osoby odpowiedzialne za kierowanie działalnością gospodarczą nie 

otrzymywali żadnego wynagrodzenia. 

11. WYDATKI NA UMOWY ZLECENIA I UMOWY O DZIEŁO 

Na umowy zlecenia fundacja wydatkowała: 0,00 zł 

Na umowy o dzieło fundacja wydatkowała: 7014,93 zł  

12. DANE O UDZIELONYCH PRZEZ FUNDACJĘ POŻYCZKACH PIENIĘŻNYCH 

 

Fundacja nie udzielała pożyczek w 2015 roku.  

 

13. DANE O KWOTACH ULOKOWANYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH ZE 

WSKAZANIEM BANKU 

 

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2015.: 20267,34 zł 

(Fundacja na dzień 31.12.2015. roku ma podpisaną umowę o prowadzenie konta z Raiffeisen 

Polbank Polski: 55 1750 0009 0000 0000 3047 1849) 

 

Fundacja nie nabyła obligacji, udziałów, akcji. 

 

Fundacja nie nabyła nieruchomości. 

 

Wartość aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach 

finansowych sporządzanych dla celów statystycznych: 

 wartość aktywów na dzień 31.12.2015.: 27473,02 zł 

 zobowiązania Fundacji na dzień 31.12.2015.: 19404,56 zł 

 

14. DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY 

PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE (USŁUGI, PAŃSTWOWE ZADANIA ZLECONE 

I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE) ORAZ O WYNIKU FINANSOWYM TEJ 

DZIAŁALNOŚCI 

 

Fundacja nie prowadziła w roku 2015 działalności zleconej Fundacji przez podmioty 

państwowe i samorządowe. 

 

15. INFORMACJA O ROZLICZENIACH FUNDACJI Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH 

ZOBOWIĄZAŃ POATKOWYCH, A TAKŻE INFORMACJE W SPRAWIE 

SKŁADANYCH DEKLARACJI PODATKOWYCH 

 

Fundacja w roku 2015 zapłaciła PIT4 – podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości: 

975,00 ZŁ 

 

Fundacja składa roczną deklarację CIT (dochody/przychody wolne): 1.926,58zł  

 

16. W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM NIE BYŁO PRZEPROWADZONYCH 

KONTROLI W FUNDACJI 


