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Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2010 

Sprawozdanie obejmuje okres od 25.08.2010 do 31.12.2010 roku. 

Nazwa: Fundacja Wspierania Aktywności Społecznej Per Aspera 

1) Podstawa prawna : 
 - Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach /Dz.U. 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/ 
 

2) Dane o fundacji: 
Nazwa:  Fundacja Wspierania Aktywności Społecznej  Per Aspera 
Siedziba, adres: ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków 
Strona internetowa: www.peraspera.pl, biuro@peraspera.pl 
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 25.08.2010 r. 
Nr KRS:  0000363667    Nr Regon: 121334109 
 

3) Dane dotyczące członków zarządu fundacji według aktualnego wpisu w rejestrze 
sądowym: 

Imię, nazwisko, adres zamieszkania: 
1. Agnieszka Opozda, pl. Wolnica 5/11 31-060 Kraków 
2. Justyna Opozda, ul. Zawodzie 1a/20 31-321 Kraków 
 
4) Cele statutowe fundacji: 
 
Celem Fundacji jest działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju społecznego w szczególności 
poprzez promowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w nauce, edukacji i kulturze, 
wspieranie ochrony dziedzictwa narodowego, sztuki, oświaty, wychowania oraz promocję ekologii i 
ochrony przyrody, kultury fizycznej i sportu, zdrowia i opieki socjalnej, a także wszelkich form 
aktywności zmierzających do poprawy jakości życia obywateli, podniesienia poziomu cywilizacyjnego 
i rozwoju idei społeczeństwa obywatelskiego.  
 
5) Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych: 

 

- Wspieranie istniejących organizacji pozarządowych w ich działalności statutowej; 
 - Promocję, inicjowanie i organizowanie wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych; 
 - Pomoc w nowoczesnym udostępnianiu dóbr kultury, nauki i dziedzictwa narodowego; 
- Pracę z młodzieżą oraz pracę z rodziną, prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej, 

dydaktycznej, badawczej, kulturalnej, wydawniczej, opiekuńczo-wychowawczej oraz pomocowej, 
działalność charytatywną, terapeutyczną, resocjalizacyjną i integracyjną; 

- Doradztwo i wdrażanie nowoczesnych technologii w nauce, edukacji i kulturze;  
- Wspieranie organizacyjne oraz finansowanie ważnych społecznie inicjatyw na rzecz ekologii, 

ochrony przyrody i zwierząt, promocji kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia i opieki socjalnej;  
- Wspieranie działań najbardziej aktywnych członków społeczności lokalnej w zakresie celów 

statutowych Fundacji;  
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- Tworzenie banków inicjatyw społecznych, organizacja pracy wolontariuszy; 
- Zakup sprzętu specjalistycznego dla dobra publicznego; 
- Kreowanie nowych metod ochrony dziedzictwa narodowego i promocji kultury; 
- Organizowanie i wspieranie, w tym finansowanie i współfinansowanie, programów społecznych   i 

edukacyjnych; 
- Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz polepszenia warunków  życia i rozwoju dzieci  

i młodzieży oraz na rzecz osób pochodzących z regionów słabszych ekonomicznie, regionów 
niedoinwestowanych i zacofanych; 

 - Szeroko pojętą działalność charytatywną na rzecz osób chorych i samotnych, bezdomnych, osób 
niepełnosprawnych, pokrzywdzonych przez los, a także zwierząt i środowiska naturalnego; 

- Udzielanie wsparcia organizacyjnego, finansowego i rzeczowego organizacjom pożytku 
publicznego, szkołom, placówkom oświatowym, szpitalom i domom dziecka; 

- Wspieranie organizacyjne, finansowanie i współfinansowanie inicjatyw ogólnopolskich, lokalnych i 
regionalnych w zakresie celów Fundacji; 

 - Współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, instytucjami oraz osobami fizycznymi 
wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji. 
 

6) Zdarzenia prawne o skutkach finansowych: 
 

- umowa darowizny nr 1/09/2010 z dnia 20.09.2010 r. zawarta z Sygma Banque Société Anonyme 
Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie ul. Suwak 2 na kwotę 4200 zł; ZADANIE: organizacja i 
przeprowadzenie wolontariatu pracowniczego na terenie Domu Dziecka nr 7 w Krakowie oraz na cele 
statutowe fundacji 
- umowa darowizny nr 2/09/2010 z dnia 21.09.2010 r. zawarta z G+J Gruner + Jahr Polska Sp. z o.o. 
& Co. Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie 02-674, przy ul. Marynarska 15, darowizna w 
postaci 2 telewizorów marki Grundig Lenaro 55 Flat MF 55-5501/8  na kwotę 900 zł. ZADANIE: 
przekazanie odbiorników TV instytucji wskazanej przez Darczyńcę bądź innej placówce objętej opieką 
przez Fundację 
-umowa darowizny nr 1/12/2010 z dnia 23.12.2010 r. zawarta z Zespołem Placówek Opieki i 
Wychowania, ul. T. Kościuszki 15, 28-500 Kazimierza Wielka, darowizna przekazana przez Fundację na 
mocy umowy nr 2/09/2010  w postaci 2 telewizorów marki Grundig Lenaro 55 Flat MF 55-5501/8  na 
kwotę 900 zł. ZADANIE:  przekazanie, udostępnienie odbiorników TV dzieciom, objętych opieką przez 
Obdarowanego. 

 

7) Opis działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS 
Fundacja Per Aspera nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 

8) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł: 
 

Przychody ogółem: 5.100,07 zł 
W tym:  

- ze środków publicznych /w tym z budżetu państwa i gminy/: - 
- z darowizn: 5.100,00 zł 
- ze świadczeń realizowanych odpłatnie z uwzględnieniem ich kosztów: 
- z innych źródeł / wskazać jakie/: 0,07 zł 

pozostałe przychody - przychody finansowe: 0,07 zł  
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9) Informacja o poniesionych kosztach: 
 
Koszty ogółem: 3.298,14 zł 

W tym:  
- na realizację celów statutowych: 900,00 zł 

- na administrację /czynsz, korespondencja itp./: 2.398,13 zł 
- na działalność gospodarczą: 
- pozostałe koszty /wskazać jakie/: 0,01 zł 
koszty finansowe: 0,01 zł 

 
10) Informacje o osobach zatrudnionych: 
Fundacja Per Aspera nie zatrudnia pracowników na stałą umowę o pracę. 
 
11) Informacje o wynagrodzeniach: 
Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń: 0 zł 
W tym:  
- wynagrodzenia: -  
- nagrody: - 
- premie: - 
- inne świadczenia /wskazać jakie/: wydatki na wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło:  
2.198,00 zł 
W tym wynagrodzenie osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: - 
Wysokość rocznych wynagrodzeń ogółem wypłaconych:  Członkowie Zarządu oraz innych organów 
Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tego tytułu 
 
Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń z umów zleceń:  2.198,00 zł  
 
12) Informacje o udzielonych pożyczkach:  Fundacja nie udzieliła żadnych pożyczek. 

 
13)  Informacje o posiadanym majątku: 

a) Informacje o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych: 
 

Kwota: 3.253,43 zł   Bank:  PKO BP SA Oddział 1 w Krakowie 

b) Informacje o wartości posiadanych papierów wartościowych: 
  - Obligacji:  0 zł 

- Udziałów: 0 zł              Nazwa spółki: - - -   
- Akcji:  0 zł             Nazwa spółki: - - - 
 

c) Informacje o nabytych nieruchomościach:   

 Fundacja nie nabyła nieruchomości. 
 

d) Informacje o nabytych innych środkach trwałych: 0 zł 
 

e) Informacje statystyczne: 
 Aktywa: 3.301,93 zł 
 Zobowiązania: 0,00 zł 
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14) Informacje o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz o ich 

wynikach finansowych:  Fundacja nie prowadziła w 2010 roku działalności zleconej 

15) Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych w tym 
składanych deklaracji podatkowych: Fundacja składa deklaracje podatkowe CIT 8 oraz PIT 4R  
oraz terminowo realizuje zobowiązania podatkowe. 
 

16) Informacje o kontrolach i ich wynikach: W 2010 roku nie przeprowadzono żadnych kontroli  
w Fundacji. 
                                                                                                                                                                                                                                                        

W załączeniu:                 

Odpisy uchwał zarządu fundacji. 

 Uchwała Zarządu Fundacji Wspierania Aktywności Społecznej Per Aspera w sprawie 
wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy z dnia 11 
października 2010 r. 

 Uchwała Zarządu Fundacji Wspierania Aktywności Społecznej Per Aspera  w sprawie 
przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku Fundacji za rok 2010 z dnia 2 grudnia 
2010 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraków 30 grudnia 2011r.                                                                                                                                                             

 


