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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 
Fundacji Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „Progresja”

2012 rok

I. DANE FUNDACJI

1/Fundacja Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja
ul. Staszica 14
76-200 Słupsk
Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego : 10.02.2011
KRS: 0000378180
REGON: 221181708

2/ Zarząd fundacji

Anna Cichecka – Prezes Zarządu
Małgorzata Kiernicka – Wiceprezes Zarządu
Kamila Chochel – Członek Zarządu

3/ Rada  fundacji

1. Krzysztof Kowal – Przewodniczący Rady
2. Bartłomiej Czyż – Wiceprzewodniczący Rady

II. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 

1/ Cele statutowe fundacji

Celami Fundacji są zwiększenie szans dostępu, dla osób niepełnosprawnych, do zatrudnienia, 
edukacji, nowoczesnej technologii, informacji, oraz ich integracja społeczna i rehabilitacja.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

DZIAŁALNOŚĆ NIEODPŁATNĄ:

1. Wyrównywanie szans w dostępie do wiedzy i funkcjonowania w społeczeństwie.
2. Działalność ekspercką, inicjowanie badań naukowych oraz innowacyjnych rozwiązań w 
dziedzinie nowych technologii i systemów informatycznych dla osób niepełnosprawnych,
3. Skupianie wokół celów fundacji przedstawicieli różnych środowisk zawodowych 
zainteresowanych i wspierających jej działania i cele,
4. Działania na rzecz zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w nowoczesny sprzęt 
rehabilitacyjny,
5. Promocja zatrudnienia, aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnym pozostających bez 
pracy lub zagrożonych utratą pracy,
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6. Promocje edukacji, działalność oświatowa prowadzona na rzecz osób niepełnosprawnych 
uczniów i osób dorosłych,
7. Upowszechnianie wiedzy na temat edukacji, rehabilitacji oraz kompleksowej pomocy 
osobom niepełnosprawnym, w tym prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej dla 
rodzin i osób zawodowo zajmujących się pracą i współpracą z osobami niepełnosprawnymi,
8. Przygotowywanie i kształcenie kadr wspierających osoby niepełnosprawne w zakresie 
edukacji, rehabilitacji, integracji społecznej, aktywizacji zawodowej,
9. Pomoc dzieciom, osobom niepełnosprawnym w nauce i adaptacji do środowiska sprawnych 
rówieśników oraz podejmowanie działań na rzecz integracji obu tych środowisk,
10. Ochrona praw oraz działalność na rzecz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych,
11. Reprezentowanie interesów środowiska osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin,
12. Działalność charytatywna na rzecz osób niepełnosprawnych,
13. Kształtowanie świadomości społecznej i opinii publicznej poprzez popularyzowanie 
wiedzy na temat specyficznych potrzeb, możliwości, sytuacji społecznej osób 
niepełnosprawnych oraz ich rodzin,
14. Współpraca z instytucjami publicznymi, a także organizacjami krajowymi i 
zagranicznymi działającymi na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnych.

DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNA

Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
- wdrażanie systemów informatycznych dla osób niepełnosprawnych i organizacji 
pozarządowych
- budowa serwerów dla organizacji pozarządowych
- budowa sieci informatycznych dla osób niepełnosprawnych i organizacji pozarządowych 

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
- szkolenia komputerowe dla osób niepełnosprawnych i organizacji pozarządowych
- doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego i oprogramowania dla osób 
niepełnosprawnych i organizacji pozarządowych

Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
- administracja serwerami
- zarządzanie systemami informatycznymi

Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
- konfiguracja serwerów dla organizacji pozarządowych
- optymalizacja sieci komputerowych dla osób niepełnosprawnych i organizacji 
pozarządowych

Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
- tworzenie i zarządzanie bazami danych dla organizacji pozarządowych
- administracja portalami internetowymi
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2/OPIS DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM 

W 2012 r. Fundacja Progresja zrealizowała trzy projekty. Pierwszym z nich, pn. „Pomysł na 
siebie”,  był  współfinansowany  ze  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób 
Niepełnosprawnych.  Kwota  projektu  wynosiła  49.709,77  zł.  Przedsięwzięcie  było 
realizowane od 1.06.2012 r. do 31.12.2012 r.

Celem projektu było zwiększenie liczby osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy 
poprzez  udzielenie  im  wsparcia  w  zakresie  rozwoju  osobistego  i  nowych  kompetencji, 
przydatnych  w  procesie  poszukiwania  zatrudnienia.  Wsparciem zostało  objętych  20  osób 
niepełnosprawnych.
Projektodawca założył, iż co najmniej 5 osób z grupy uczestników znajdzie zatrudnienie na 
otwartym rynku pracy. W tym celu zostały przeprowadzone różnego rodzaju szkolenia:
a) szkolenia komputerowe - zwiększyły umiejętności pracy na komputerze oraz w środowisku 
Office,  przy  wykorzystaniu  specjalistycznego  programu  komputerowego  dla  osób 
niepełnosprawnych,  co poskutkowało zwiększeniem atrakcyjności  osób niepełnosprawnych 
na otwartym rynku pracy;
b)  szkolenie  z  podstaw przedsiębiorczości  -  celem tego szkolenia  było  pobudzenie  ducha 
przedsiębiorczości  wśród  osób  niepełnosprawnych,  biorących  udział  w  projekcie,  dzięki 
nabytej wiedzy i umiejętnościom osoby niepełnosprawne mogły pewniej poszukiwać pracy i 
uczestniczyć  w rozmowach  kwalifikacyjnych,  co  w ostateczności  ułatwiło  im znalezienie 
zatrudnienia;
c) szkolenie z komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji  – jego celem było określenie 
przez uczestników własnego stylu komunikowania i doskonalenie go, a także poznanie zasad 
efektywnej  autoprezentacji,  aktywizujące  ćwiczenia  pomogły  wskazać  sposoby  na 
zwiększenie  umiejętności  w zakresie  skutecznego  przekazywania  i  odbioru  informacji, 
poznane i doskonalone w czasie szkolenia techniki efektywnej komunikacji interpersonalnej 
przydały się także w kontaktach z przełożonymi, współpracownikami oraz podwładnymi;
d)  szkolenie  z  asertywności  -  szkolenie  wyposażyło  uczestników  w  umiejętności 
posługiwania się technikami otwartego, stanowczego, a równocześnie uprzejmego wyrażania 
własnych opinii  i  emocji,  pomogło wskazać również sposoby egzekwowania swoich praw 
oraz  podejmowania  decyzji,  poruszanymi  aspektami  podczas  szkolenia  były  m.  in. 
asertywność w pracy – w relacjach z przełożonymi, kolegami i podwładnymi.

Rezultatem  przeprowadzonych  działań  projektowych  było  kompleksowe przeszkolenie  20 
osób niepełnosprawnych  (5  -  w stopniu  znacznym,  15  -  w stopniu  umiarkowanym)  oraz 
wypracowanie  przez  te  osoby  Indywidualnych  Planów  Działania.  Uczestnicy  uzyskali 
kompleksową wiedzę z zakresu: funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, 
obsługi komputera (przy zastosowaniu specjalistycznego programu), autoprezentacji, pracy w 
grupie  oraz  podstaw  przedsiębiorczości.  Skutkiem  tego  było  zwiększenie  wiedzy  i 
umiejętności  beneficjentów  ostatecznych  projektu,  a  tym  samym  -  zwiększenie  ich 
atrakcyjności  na  lokalnym  otwartym  rynku  pracy.  W  rezultacie  pracę  znalazło  5  osób 
niepełnosprawnych.

Kolejnym projektem fundacji był „Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych – PION”, 
realizowany od 1.04.2012 r. do 30.09.2012 r. Wartość projektu równała się 51.607,88 zł.
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Celem  projektu  było  zwiększenie  samodzielności  osób  niepełnosprawnych  poprzez 
wsparcie  merytoryczne  z  zakresu  wiedzy  o  ulgach  i  uprawnieniach  osób 
niepełnosprawnych,  czyli  udzielenie  im  wsparcia  informacyjnego  na  temat  sprzętu 
rehabilitacyjnego,  ulg  komunikacyjnych,  likwidacji  barier,  turnusów  rehabilitacyjnych, 
programów finansowanych ze środków PFRON itp.  W ramach projektu podjęto działania 
podnoszące poziom świadomości społeczeństwa lokalnego na temat osób niepełnosprawnych, 
ich praw, potrzeb, możliwości i wkładu w życie społeczne, oraz przeciwdziałania odnoście 
negatywnych postaw wobec niepełnosprawności.

Dzięki  realizacji  projektu  osoby  niepełnosprawne  usamodzielniły  się  w  życiu 
codziennym, poprzez wiedzę, jaką posiedli w punkcie informacji. Wiedza, jaką zdobyli na 
temat przysługujących im praw i ulg, ułatwiła im zdobycie np. dofinansowań na niezbędny 
sprzęt  ułatwiający  samodzielne  funkcjonowanie  w  normalnym  życiu.  Zwiększyło  się  też 
poczucie  własnej  wartości  u  osób  niepełnosprawnych  oraz  ich  samoocena  –  nastąpiło  to 
poprzez indywidualne rozmowy z psychologiem (87 osób skorzystało z porad psychologa). 
Wzrosła  również  wiedza  prawna  wśród   niepełnosprawnych,  dzięki  poradom  prawnym 
udzielanym w PION (147 osób niepełnosprawnych skorzystało z porad radcy).

Społeczeństwo  województwa pomorskiego  i  zachodniopomorskiego  dowiedziało  się 
o  problemach  i  potrzebach  osób  niepełnosprawnych  z  audycji  radiowych  i  
telewizyjnych.

W dniach 1.09.2012 r. do 31.10.2012 r. został zrealizowany następny projekt pn. 
„Komputer - równe szanse”. Na jego realizację fundacja zdobyła środki z Powiatu 
Słupskiego w wysokości 5.100,00 zł.

Projekt  miał  na  celu  nabycie,  rozwijanie  i  podtrzymywanie  umiejętności  oraz  wiedzy 
potrzebnej  do  korzystania  z  nowoczesnych  technologii  informatycznych,  niezbędnych  do 
samodzielnego funkcjonowania 5 osób z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy i w 
społeczeństwie.  Uczestnicy  podnieśli  swoją  samoocenę  i  wzmocnili  potrzebę  zwiększania 
swojej wiedzy i umiejętności, co pomoże zmniejszyć stopień zależności od osób trzecich.

Cel  został  zrealizowany  poprzez  kompleksowe i  zindywidualizowane  szkolenia  z  zakresu 
obsługi systemów komputerowych przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania i 
sprzętu  tj.  programy powiększające  i  udźwiękawiające.  Został  stworzony  indywidualny 
program  dla  każdego  uczestnika,  złożony  z  elementów  wchodzących  w  skład 
zagadnień: obsługi pakietów programów biurowych, przeglądarek internetowych przy 
wykorzystaniu  specjalistycznego  oprogramowania  i  sprzętu  dla  osób 
niepełnosprawnych.

W  ramach  realizacji  projektu  zostało  przeszkolonych  5  osób  niepełnosprawnych.  Każdy 
uczestnik szkolenia przeszedł 16 godzin kursu dostosowanego do indywidualnych potrzeb, 
wynikających z jego niepełnosprawności oraz poziomu wiedzy i umiejętności. Dzięki temu 
osoby  niepełnosprawne  rozwinęły  umiejętności  oraz  wiedzę  potrzebną  do  korzystania  z 
nowoczesnych  technologii  informatycznych  i  niezbędną  do  funkcjonowania  w  życiu 
społecznym. Dzięki działaniom zwiększyła się również wiedza społeczności lokalnych 
na temat sytuacji zawodowej, a także społecznej osób niepełnosprawnych. Działania  
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projektowe  przyczyniły  się  w  dużej  mierze  do  łatwiejszego  dostępu  osób 
niepełnosprawnych  do  ofert  pracy  na  otwartym  rynku  pracy,  jak  i  ich  większego 
udziału w życiu społecznym.

III. INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
WEDŁUG WPISU DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO.

Nie była prowadzona działalność gospodarcza.

IV. WYKAZ UCHWAŁ ZARZĄDU FUNDACJI

1) Uchwała  Zarządu  Fundacji  Indywidualnego  Rozwoju  Osób  Niepełnosprawnych 
„PROGRESJA” nr 01/2012 z dnia 30.01.2012 r. w sprawie podpisania aneksów do 
umów o pracę.

2) Uchwała  Zarządu  Fundacji  Indywidualnego  Rozwoju  Osób  Niepełnosprawnych 
„PROGRESJA”  nr 02/2012 z dnia 28.02.2012 r. w sprawie zatrudnienia pracownika.

3) Uchwała  Zarządu  Fundacji  Indywidualnego  Rozwoju  Osób  Niepełnosprawnych 
„PROGRESJA” nr 03/2012 z dnia 28.02.2012 r. w sprawie podpisaniu aneksów do 
umów o pracę.

4) Uchwała  Zarządu  Fundacji  Indywidualnego  Rozwoju  Osób  Niepełnosprawnych 
„PROGRESJA”  nr 04/2012  z dnia 28.03.2012 r. w sprawie zatrudnienia pracownika

5) Uchwała  Zarządu  Fundacji  Indywidualnego  Rozwoju  Osób  Niepełnosprawnych 
„PROGRESJA” nr  05/2012   z  dnia  26.04.2012 r.  w sprawie  zatrudnienia  prezesa 
Zarządu.

6) Uchwała  Zarządu  Fundacji  Indywidualnego  Rozwoju  Osób  Niepełnosprawnych 
„PROGRESJA”  nr 06/2012  z dnia 26.04.2012 r. w sprawie podpisania porozumień 
ze specjalistami.

7) Uchwała  Zarządu  Fundacji  Indywidualnego  Rozwoju  Osób  Niepełnosprawnych 
„PROGRESJA”  nr  07/2012 z dnia 26.04.2012 r.  w sprawie podpisania  umowy z 
wykonawcą programu telewizyjnego.

8) Uchwała  Zarządu  Fundacji  Indywidualnego  Rozwoju  Osób  Niepełnosprawnych 
„PROGRESJA” nr  08/2012  z  dnia  26.04.2012  r.  w  sprawie  podpisania  umowy z 
Radiem Koszalin.

9) Uchwała  Zarządu  Fundacji  Indywidualnego  Rozwoju  Osób  Niepełnosprawnych 
„PROGRESJA” nr 09/2012 z dnia 26.04.2012 r. w sprawie podpisania aneksów do 
umów o pracę.

10) Uchwała  Zarządu  Fundacji  Indywidualnego  Rozwoju  Osób  Niepełnosprawnych 
„PROGRESJA” nr 10/2012  z  dnia 26.04.2012 w sprawie zatrudnienia Wiceprezesa 
Zarządu.

11) Uchwała  Zarządu  Fundacji  Indywidualnego  Rozwoju  Osób  Niepełnosprawnych 
„PROGRESJA” nr  11/2012  z  dnia  25.05.2012  r.  w  sprawie  podpisania  umów  z 
PFRON.

12) Uchwała  Zarządu  Fundacji  Indywidualnego  Rozwoju  Osób  Niepełnosprawnych 
„PROGRESJA” nr 12/2012  z dnia 29.06.2012 r. w sprawie zatrudnienia Wiceprezesa 
Zarządu.
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13) Uchwała  Zarządu  Fundacji  Indywidualnego  Rozwoju  Osób  Niepełnosprawnych 
„PROGRESJA” nr  13/2012   z  dnia  29.06.2012 r.  w sprawie  rezygnacji  z  funkcji 
prezesa Zarządu.

14) Uchwała  Zarządu  Fundacji  Indywidualnego  Rozwoju  Osób  Niepełnosprawnych 
„PROGRESJA” nr 14/2012  z dnia 29.06.2012 r. w sprawie powołania nowego składu 
Zarządu.

15)  Uchwała  Zarządu  Fundacji  Indywidualnego  Rozwoju  Osób  Niepełnosprawnych 
„PROGRESJA” nr  15/2012 z dnia 29.06.2012 r.  w sprawie podpisania  aneksu do 
umowy.

16) Uchwała  Zarządu  Fundacji  Indywidualnego  Rozwoju  Osób  Niepełnosprawnych 
„PROGRESJA”  nr  16/2012   z  dnia  29.06.2012  r.  w  sprawie  zaopiniowania  i 
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz przeznaczenie nadwyżki na 
cele statutowe.

17) Uchwała  Zarządu  Fundacji  Indywidualnego  Rozwoju  Osób  Niepełnosprawnych 
„PROGRESJA” nr 17/2012 z dnia 25.07.2012 r. w sprawie zmiany  statutu. 

18) Uchwała  Zarządu  Fundacji  Indywidualnego  Rozwoju  Osób  Niepełnosprawnych 
„PROGRESJA” nr 18/2012  z dnia 25.07.2012 r. w sprawie podpisania aneksów do 
umów o pracę. Oraz wdrożenia działalności. 

19) Uchwała  Zarządu  Fundacji  Indywidualnego  Rozwoju  Osób  Niepełnosprawnych 
„PROGRESJA” nr 19/2012 z dnia 25.07.2012 r. w sprawie utworzenia Spółki z o. o.

20) Uchwała  Zarządu  Fundacji  Indywidualnego  Rozwoju  Osób  Niepełnosprawnych 
„PROGRESJA” nr  20/2012  z  dnia  25.07.2012  r.  w  sprawie  podpisania  umowy z 
PCPR.

21) Uchwała  Zarządu  Fundacji  Indywidualnego  Rozwoju  Osób  Niepełnosprawnych 
„PROGRESJA”  nr  21/2012  z  dnia  28.08.2012  r.  w  sprawie  podpisania  aktu 
notarialnego.

22) Uchwała  Zarządu  Fundacji  Indywidualnego  Rozwoju  Osób  Niepełnosprawnych 
„PROGRESJA”  nr  22/2012  z  dnia  28.08.2012  r.  w  sprawie  podpisania  umowy 
dotyczącej wkładu własnego.

23) Uchwała  Zarządu  Fundacji  Indywidualnego  Rozwoju  Osób  Niepełnosprawnych 
„PROGRESJA” nr 23/2012 z dnia 28.09.2012 r. w sprawie podpisania aneksów do 
umów o  pracę.

24) Uchwała  Zarządu  Fundacji  Indywidualnego  Rozwoju  Osób  Niepełnosprawnych 
„PROGRESJA” nr 24/2012 z dnia 29.10.2012 r. w sprawie zatrudnienia pracownika.

25) Uchwała  Zarządu  Fundacji  Indywidualnego  Rozwoju  Osób  Niepełnosprawnych 
„PROGRESJA” nr 25/2012 z dnia 29.10.2012 r. w sprawie rezygnacji  z umowy o 
pracę.

26) Uchwała  Zarządu  Fundacji  Indywidualnego  Rozwoju  Osób  Niepełnosprawnych 
„PROGRESJA” nr 26/2012 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie zatrudnienia pracownika.

V/ DANE O OSOBACH ZATRUDNIONYCH I WYNAGRODZENIACH

W 2012 roku w Fundacji zostało zatrudnionych 8 osób, w tym 3 osoby na umowę zlecenie i 
jedna na umowę o dzieło.
Koszt wynagrodzeń pracowników w 2012 wyniósł 234 995,19 zł.

6



fundacja@progresja.slupsk.pl
tel.: (59) 726 01 78

www.progresja.slupsk.pl

76-200 Słupsk, ul. Staszica 14
NIP 839 314 78 61, REGON 221181708

Fundacja nie wypłacała nagród, premii i innych świadczeń. Członkowie Zarządu oraz Rady 
Fundacji nie otrzymują wynagrodzenia z racji pełnionych funkcji.

VI/ INFORMACJA O KONTACH BANKOWYCH FUNDACJI

Fundacja posiada konta bankowe:

1. Bank Millennium
nr konta 20 1160 2202 0000 0001 9305 9350
KONTO ZAMKNIĘTE
nr konta 21 1160 2202 0000 0001 9305 9623
KONTO ZAMKNIĘTE

2. Bank Gospodarki Żywnościowej
nr konta 14203000451110000002337650
nr konta 90203000451110000002337640
nr konta 48203000451110000002337620

VII/ INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW:

z wyodrębnieniem ich źródeł (np. darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, 
w tym z budżetu państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez 
fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń.

           uzyskane przychody                                                                     282 074,87 zł

dofinansowanie do wynagrodzenia PFRON 153 687,22 zł
dotacje PFRON              90 267,65 zł
dotacje Urzędu Miasta    5 300,00 zł
dotacja PCPR    5 100,00 zł
darowizny 27 720,00  zł
przychód z działalności odpłatnej          0,00  zł
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VIII / INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH NA:

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej

L.p Rodzaj Koszt

1. Wynagrodzenia + ubezpieczenia 234 995,19

2. koszty własne administracyjne 53 517,74

zużycie materiałów i energii 
usługi obce 
podatki i opłaty 
wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne 
prowizje bankowe 

25 201,45
27 786,29
         0,00
         0,00
     530,00

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej

1. - 0,00

RAZEM 288 512,93

W roku 2012 Fundacja poniosła stratę bilansową w wysokości 6 438,06 PLN. Według 
propozycji  Zarządu  na  dzień  sporządzenia  Sprawozdania  strata  ta  zostanie  pokryta 
przez Fundację w latach następnych. 

b)Informacje o wartości posiadanych papierów wartościowych: 

Fundacja w 2012 roku nie nabyła obligacji, akcji.

c)Informacje o nabytych nieruchomościach: 

w 2012 roku nie nabyto nieruchomości.

d)Informacje o nabytych innych środkach trwałych: 

w 2012 roku Fundacja nie nabyła środków trwałych.

e) informacje statystyczne

aktywa trwałe 4 850,00 zł
aktywa obrotowe 1949,67 zł
zobowiązania krótkoterminowe 11 638,31 zł
Inwestycje długoterminowe 4850,00 zł

Fundacja  Indywidualnego  Rozwoju  Osób  Niepełnosprawnych  przedłożyła  sprawozdanie 
finansowe za 2012 rok Urzędowi Skarbowemu.
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IX/ INFORMACJA O ROZLICZENIACH FUNDACJI

Fundacja nie posiada zaległości podatkowych oraz na rzecz ubezpieczeń społecznych ZUS. 
W okresie sprawozdawczym składała miesięczne deklaracje do ZUS. Zobowiązania płatnika 
z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS regulowane były na bieżąco 
i terminowo.

X/INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM 
KONTROLACH

W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona w Fundacji kontrola.
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