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Sprawozdanie z działalności Fundacji Nowa Wola w roku 2019 

Podstawa prawna 

 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. t.j. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego 

zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U. Nr 50, poz. 529). 

1. Dane o Fundacji 

Nazwa: Fundacja Nowa Wola  

Siedziba, Nowa Wola 89 , 16 – 050 Michałowo  

Adres e-mail: fundacja.nowawola@o2.pl 

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 27.05.2015 r. 

Nr KRS: 0000560062  

Nr REGON: 361609595 

2. Członkowie Zarządu Fundacji 

1. Małgorzata Pawluczuk – Prezes Zarządu 

2. ks. Jarosław Szczerbacz – Wice Prezes Zarządu 

3. Członkowie Rady Fundacji 

1. Joanna Szewczenko  

2. Anatol Panasiuk 

4. Cele statutowe Fundacji 

 Celem Fundacji jest: 

a) wspieranie rodzin osób chorych i osieroconych, 

b) organizowanie zajęć szkolno-terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych lub 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

c) edukacja społeczności lokalnej, chorych i ich rodzin, propagowanie idei 

współpracy z osobami niepełnosprawnymi, 

d) promocja i organizacja wolontariatu, 

e) działalność charytatywna, 

f) rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. 

5. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów 

statutowych 

            Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

a) Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej, 

b) Zapewnienie wsparcia organizacyjnego, duchowego, psychologicznego, 
socjalnego i medycznego dla rodzin osób chorych, niepełnosprawnych i 

osieroconych, 

c) Prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej i publikacyjnej w tym 

publikowanie prac naukowych, 

d) Propagowanie założeń Fundacji, 

e) Organizowanie akcji i imprez artystycznych, kulturalnych, społecznych i 

charytatywnych, 

f) Prowadzenie działalności naukowej i edukacyjnej, 
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g) Programy stypendialne i szkoleniowe dla młodzieży szkolnej i akademickiej, 

wolontariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin, 

h) Działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych 

społecznym wykluczeniem (m.in. niepełnosprawnych, mniejszości, uchodźców, 

dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych lub terenów zaniedbanych 

gospodarczo, społecznie, kulturowo). 

i) Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała  

z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów 

statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, 

częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w 

uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.  

j) Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach 

zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub 

tożsamych z celem Fundacji.  

k) Dla realizacji celów statutowych Fundacja może połączyć się z inną Fundacją lub 

Fundacjami. Działalność realizowana w zakresie realizacji celów, o których mowa 

w §3 ust. 1 statutu ma charakter nieodpłatny. 

6. Realizacja celów statutowych w 2019 r. 

                   Fundacja Nowa Wola od 1 lipca 2015 roku przejęła prowadzenie Warsztatu Terapii  

                  Zajęciowej w Nowej Woli. 

 

Uczestnicy WTZ 

 

• Liczba uczestników Warsztatu: 32  

• Liczba uczestników w przedziale wiekowym: 

– do lat 20 -  1 

– 21-29  -  7 

– 30-39  -  12 

– 40-49  -  8 

– 50-59  -  2 

– 60-66              -  2 

• Liczba kobiet  - 9  

• Liczba  mężczyzn - 23 
 

 

• Rodzaj niepełnosprawności uczestników WTZ według schorzenia wiodącego (liczba 

osób) 

 

Rodzaj niepełnosprawności Liczba osób 

Upośledzenie umysłowe 12 

Choroby psychiczne 7 

Uszkodzenie narządu ruchu ……………. 

Uszkodzenie słuchu i mowy  ……………. 

Uszkodzenie wzroku ……………. 
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Neurologiczne 3 

Niepełnosprawność sprzężona 6 

KOD 06 E  - epilepsja  1 

KOD 12 C – całościowe zaburzenie rozwoju 2 

KOD 11 – I inne schorzenia 1 

 

• Stopień niepełnosprawności (liczba osób) 

 

Stopień niepełnosprawności Liczba osób 

Znaczny 17 

Umiarkowany 15 

Lekki 0 

Kadra WTZ 

 
• Liczba osób zatrudnionych w WTZ – 12 osób na umowę o pracę 

• Liczba etatów -   9,75 
 

Realizacja zadań rehabilitacji społecznej i zawodowej 

 
• WTZ jest placówką pobytu dziennego, czynną od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 

– 15.30 

 

• Terapia zajęciowa w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej odbywa się  

w grupach, w poszczególnych  pracowniach terapeutycznych: 
 

        - Artystyczna                         - 6 osób 

      -    Krawiecka                             - 5 osób  

      -     Bukieciarsko – ogrodnicza – 5 osób      

       -   Multimedialna                      - 6 osób 

      -   Gospodarstwa domowego    - 5 osób 

      -    Techniczna                          - 5 osób 

 zgodnie z Planem Działalności Warsztatu i programami poszczególnych pracowni. 

.  

 

• Dla każdego z uczestników został napisany indywidualny program rehabilitacji i 

terapii, który jest weryfikowany na podstawie zgromadzonych dokumentów, wywiadu 

środowiskowego, obserwacji, działań i zachowań w Warsztacie. 

• Program terapii jest realizowany w pracowni wiodącej i innych pracowniach według 

indywidualnych potrzeb. 

  

• Prowadzone jest także wsparcie psychologiczne i terapia psychologiczno-socjologiczna 

(wtorki i środy) oraz rehabilitacja lecznicza w zakresie np. kinezyterapii. (wtorki i 

czwartki) 
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• Dużą wagę przywiązuje się do umiejętności zdrowego i aktywnego wypoczynku. 

 

• W programie terapeutycznym Warsztatu przewidziane jest także prowadzenie zajęć poza 

godzinami pracy i siedzibą Warsztatu.  

 

• W roku sprawozdawczym przeprowadzano półroczną i roczną ocenę postępów w 
rehabilitacji. 

 

Rodzaj organizowanych dodatkowych zajęć dla uczestników Warsztatu 

 
• Imprezy kulturalne, w których wzięli udział uczestnicy: 
             

Spotkanie wigilijne, wspólne kolędowanie, spotkanie wielkanocne, wyjazdy do kina,  udział w 

plenerze malarskim w Garbarach, udział w „Integracyjnym Rajdzie Nordic Walking” w 

Hajnówce, udział w Przeglądzie Pieśni Patriotycznej „Jestem Polakiem” w Szumowie, udział w 

Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Gwiazda Betlejemska” w Czarnej 

Białostockiej, organizacja i udział w Turnieju Piosenki Nowoczesnej „Mam talent”, organizacja  

i udział w Przeglądzie Twórczości osób Niepełnosprawnych „Zbiór Forma Artystycznych” , 

udział w uroczystościach Kościelnych, udział  w warsztatach „Pożegnanie lata- Eko strachy” w 

Łaźniach, udział w przeglądzie kolęd w Supraślu,  odwiedzanie instytucji publicznych, 

organizacja i udział w Integracyjnym Turnieju Tenisa Stołowego 

Bale, zabawy, wieczorki, imprezy okolicznościowe i spotkania integracyjne:  
           - zabawa sylwestrowa, bal karnawałowy, zabawy na śniegu, kulig, zabawa walentynkowa, 

ogniska, spotkanie z grupą muzyczną, występ grupy tanecznej, spotkanie integracyjne z 

podopiecznymi DPS w Bobrowej, zabawa karnawałowa w placówce z uczestnikami WTZ z 

Hajnówki, spotkania integracyjne z uczniami pobliskich szkół i przedszkoli, spotkanie z 

wolontariuszami z Turcji i Hiszpanii, organizacja i udział w spotkaniu integracyjnym „Dobra 

Wola”,  trzydniowa wycieczka do Kazimierza Dolnego, udział w imprezie integracyjnej w WTZ 

Mońki, cykliczne wyjazdy na rozgrywki sportowe i warsztaty artystyczne i kulinarne do DPS 

Garbary,  wyjazdy do pizzerii, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Ojca, zabawa i występ grupy 

artystycznej przed przerwą letnią, turniej bilarda, udział w „Kalamburach” w Jałówce,  wyjazdy 

na spotkania integracyjne do innych WTZ , współpraca z Nadleśnictwem Żednia, , wewnętrzny 

plener malarski,  prowadzenie w placówce Kącika Pomocna Dłoń- działania charytatywne na 

rzecz innych osób, regularna współpraca pracownią Filmu i Dźwięku, wystawa prac w GOK, 

udział w XVI Ogólnopolskich Integracyjnych Warsztatach  Artystycznych w Łazach, współpraca 

z pracownią ikonograficzna Michała Piekarskiego,  

 

1. Opis działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS 

Fundacja Nowa Wola nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

 

7. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł 

Przychód 

W tym:        
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Przychody Fundacji Nowa Wola –  147.064,95 

- Dotacja na realizację zadania z ROPS w Białymstoku – 1 900,00 zł 

- Dotacja na realizację zadań z budżetu Gminy Michałowo – 8 000,00 zł 

- Przychody z 1%                     -41527,40 

- Przychody z darowizn  od osób prawnych-4367,55 

- Darowizny – od osób fizycznych      -50950,00 

- Pozostałe przychody operacyjne -40320,00 

Strata  Fundacji za rok ubiegły 2619,77  pokryta z zysku roku 2019 

Przychody WTZ –  615.074,86   zł 

- Dotacja z PFRON – 542 880 zł 

- Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Białymstoku – 60 320,10 zł 

- Przychody ze sprzedaży produktów WTZ – 11 842,00 zł 

- Pozostał przychody operacyjne-32,76 

Zysk WTZ za rok ubiegły 2295,95 zaliczony na zwiększenie funduszu zapasowego – zł 

 

8. Informacja o poniesionych kosztach 

Koszty ogółem:  702.303,37 zł 

W tym:  

Koszty Fundacji Nowa Wola – 89404,92 zł 

- Koszty amortyzacji—10494,19zł 

- Zużycie materiałów i energii –  4268,82     zł 

- Koszty usłuh obcych—68655,07zl. 

- Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego-3500.zł 

- Pozostałe koszty –zł =2486,84 

- Pozostałe koszty operacyjne -3043,64 

Koszty WTZ –zł 612,897,45 

- Amortyzacja – 1175,70zł 

- Zużycie materiałów i energii – 103,617,19zł 

- Wynagrodzenia –  349.296,18zł. 

- Pozostałe koszty –  158808,38zł 

- Pozostałe koszty finansowe – 19,00zł 

9. Informacje o osobach zatrudnionych 

Fundacja Nowa Wola w 2019 roku nie zatrudniała pracowników w oparciu o umowę o pracę, zaś 

w Warsztacie Terapii Zajęciowej na umowę o pracę w 2019 roku było zatrudnionych 12 osób.  

10. Informacje o wynagrodzeniach 

Fundacja Nowa Wola w 2019 r. nie wypłacała wynagrodzeń, nagród, premii czy innych 

świadczeń członkom zarządu. Członkowie Zarządu Fundacji pełnią swoje funkcje społecznie i 

nie pobierają wynagrodzenia z tego tytułu.  

W WTZ łączne koszty wynagrodzeń brutto z tytułu umowy o pracę wyniosły      349296,18 zł. 

11. Informacje o wynagrodzeniach z tytułu umów zleceń 
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W 2019 r. z tytułu umów zleceń wypłacono -10100 zł. 

12. Informacje o udzielonych pożyczkach 

Fundacja Nowa Wola w 2019 r. nie udzielała pożyczek. 

13. Informacje o posiadanym majątku 

Fundacja Nowa Wola w 2019 roku posiadała jeden rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym 

w Białymstoku Oddział Michałowo o numerze 06 8060 0004 0554 3528 2000 0010. 

Kwota środków pieniężnych ulokowanych na tym rachunku na dzień 31.12.2019 r.– 67 857,81 

zł. 

Warsztat Terapii Zajęciowej w 2019 roku posiadał trzy rachunki bankowe w Banku 

Spółdzielczym w Białymstoku Oddział Michałowo: 

- rachunek nr 91 8060 0004 0553 9101 2000 0010 służący do rozliczeń w ramach dotacji  
z PFRON, wykazujący na dzień 31.12.2018 r. saldo końcowe w kwocie – 0,00 zł  

- rachunek nr 15 8060 0004 0553 9101 2000 0020 służący do rozliczeń w ramach dotacji z 

Powiatu Białostockiego, wykazujący na dzień 31.12.2018 r. saldo końcowe w kwocie – 0,00 zł 

- rachunek pomocniczy nr 36 8060 0004 0553 9101 2000 0030 wykazujący na dzień 31.12.2018 
r. saldo końcowe w kwocie – 14 654,77 zł.  

Fundacja Nowa Wola w 2019 r. nie nabyła papierów wartościowych, udziałów ani akcji w 

spółkach prawa handlowego, nieruchomości.  

Informacjach statystyczne: 

- wartość aktywów na dzień 31.12.2019 r. wynosiła   zł, w tym: 

 Aktywa Fundacji Nowa Wola –170331,70zł 

 Aktywa WTZ – 18802,25 zł 

 Rezerwy na zobowiązania WTZ –2871,82  

 wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania  na dzień 31.12.2019 r.Fundacji Nowa 

Wola wynosiła-  79,240,26  zł. 

 W tym zobowiązania 139 zł. 

Szczegółowe wartości aktywów i pasywów fundacji ujęte są we właściwych sprawozdaniach 

finansowych. 

Załącznik nr 1. Sprawozdanie finansowe  

14. Informacje o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe 

i samorządowe oraz o ich wynikach finansowych 

W 2019 r. Fundacji Nowa Wola zlecono realizację zadania publicznego: 

- przez ROPS w Białymstoku, tytuł zadania „Przegląd piosenki nowoczesnej- Mam talent”. 

Wysokość dotacji wyniosła 1 900,00 zł. Fundacja Nowa Wola w/w zadanie zrealizowała i 

złożyła sprawozdanie końcowe do ROPS. 

- przez Urząd Miejski w Michałowie, tytuł zadania „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 

Zbiór Form Artystycznych i Wycieczka osób Niepełnosprawnych.  Wysokość dotacji 

wyniosła 5 000,00 zł. Fundacja Nowa Wola w/w zadanie zrealizowała i złożyła sprawozdanie 

końcowe do Urzędu Miasta Michałowo. 
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15. Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych 

w tym składanych deklaracji podatkowych 

Fundacja Nowa Wola oraz WTZ za 2019 rok do Urzędu Skarbowego złożyła deklaracje PIT-11, 

PIT-4R oraz zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu – CIT-8. 

16. Informacje o kontrolach i ich wynikach 

W 2019 r. w Fundacji Nowa Wola (28 i 30 października i 13 listopada 2019)  były 

przeprowadzone kontrole przez pracowników PCPR w związku z prowadzeniem przez Fundacje 

Nowa Wola WTZ. Stwierdzono, iż zadania są realizowane zgodnie z umową. 

Odpisy uchwał rady Fundacji 

W 2019 roku w Fundacja  Nowa Wola podjęła następujące uchwały: 

- Uchwała z dnia 22.03.2019 r. w sprawie o pomocy finansowej pogorzelcom.  

- Uchwała z dnia 12.06.2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego zarządu z 

działalności Fundacji Nowa Wola za rok 2018.  

- Uchwała z dnia 12.06.2019 r. o stwierdzeniu, że Fundacja nie była jednostką mikro w 2018 

roku 

- Uchwała z dnia 12.06.2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji 

Nowa Wola za rok 2018.  

- Uchwała z dnia 12.06.2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Warsztatu 

Terapii Zajęciowej  za rok 2018. 

- Uchwała z dnia 12.06.2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu Fundacji 

Nowa Wola w 2018.  

- Uchwała z dnia 2.09.2019 r. w sprawie przyjęcia do grona podopiecznych Fundacji kolejnego 

podopiecznego 

- Uchwała Zarządu Fundacji Nowa Wola z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia w 

roku 2019  do projektów ogłaszanych na rzecz osób niepełnosprawnych.  

- Uchwała Zarządu Fundacji Nowa Wola z dnia 1 października 2019 r. w sprawie zwiększenia 

liczby uczestników w WTZ w Nowej Woli. 

- Uchwała Zarządu Fundacji Nowa Wola z dnia 2 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia 

regulaminu organizacyjnego WTZ w Nowej Woli 

 

Zarząd Fundacji: 

 

 

 

…………………………………    …………………………………… 

 

 

 


