






























































































Uchwała Zarządu Fundacji Wcześniak Rodzice-Rodzicom 

Nr 01/01/2020 z dn. 31 stycznia 2020 

W sprawie zamknięcia subkonta 

Na podstawie umowy o udostępnienie subkonta zawartej w dniu 11.08.2017 r. pomiędzy Fundacją 

Wcześniak fłoclzice-Rocłzicom a Panią (...), Zarząd postanawia o zamknięciu subkonta 

o numerze 47 1240 6351 1111 0010 5604 6347 prowadzonego w celu gromadzenia i wypłaty

środków finansowych na leczenie i rehabilitację Krystiana Majewskiego. Przyczyną zamknięcia 

subkonta jest wygaśnięcie umowy z Rodzicem oraz brak odpowiedzi ze strony Pani Barbary 

na pytania f'.undacji o chęć pueclłużenia trwania umowy. 

Na subkoncie nie zostały zgromadzone żadne środki. 

I 
Prezes zarz,Jdu / 

Załączniki: 

; • I 

\JU,t/ 
/ 

1. Informacja o wygaśnięciu umowy o udostępnienie subkonta z dn. 18.12.2019

2. Potwierdzenie odbioru listu poleconego z Informacją o wygaśnięciu umowy o udostępnienie

subkonta



Uchwala Zarządu Fundacji Wcześniak Rodzice-Rodzicom 

Nr 02/01/2020 z dn. 31 stycznia 2020 

W sprawie zamkniqcia subkonta 

Na podstawie urnowy o udostępnienie subkonta zc1wartej w dniu 15.05.2013 r. pomiędzy Fundacją 

Wcześniak Rodzice-Rodzicom a Panią (...), Zarząd postanawia o zamknięciu subkonta o numerze 45 

1240 6351 1111 0010 504'1 7252 prowadzonego w celu gromadzeniu i wypłt1ty środków finansowych 

na leczenie i rehabilitację Aleksandra Lewandowskiego. Przyczyn� zamknięcia subkonta śmierć dziecka. 

Na subkoncie nie zostały zcrornadzone żadne środki. 

Prezes za rząd u 

l 

Zalącrniki: 

I I 

I I 'L. ,/. 
U,u, 

I 

1. Wydruk maila od Pani (...) z prośbą o zamknięcie subkonta



Uchwala Zarządu Fundacji Wcześniak Rodzice-Rodzicom 

Nr 03/01/2020 z dn. 31 stycznia 2020 

W sprawie zamkniQcia subkonta 

oraz przeznaczenia środków finansowych na działalność statutową Fundacji 

Nil podstawie urnowy o udostępnienie subkonta zawartej w dniu 5.07.2012 r. pomiędzy Fundacją 

Wcześniak Rodzice-Hoclzicom il Panie} (...), Zarząd postanilwia o zamknięciu subkonta 

o numertc 97 12'10 6351 1111 0010 4423 7443 prowadzonego w celu gromadzenia i wypłaty

srodków finansowych nu leczenie i rehabilitację Katarzyny i Jakuba Nowackich. Przyczyną zamknięcia 

subkonta jest post<1nowienie Rodzica mówiące o braku chęci kontynuacji urnowy, a podstawą 

pc1racraf 3 urnowy o udostępnienie subkonta. Zgromadzone na subkoncie Katilrzyny i Jakuba 

Now<1ckicli środki zostaną przeznaczone na cele statutowe Fundacji zgodnie z paragrafem 3 pkt. 3 i 4 

ul1lowy o udostępnienie subkonta. 

Prezes zarządu 

Zalącrniki: 

I 
I 

1. Rozwiązcinie umowy o udostępnienie subkonta na mocy porozumienia Stron z dn. 23 stycznia 
2020 r.

2. Wydruk maila od Pani (...) z prośbą o zamknięcie subkonta.



Uchwała Zarządu Fundacji Wcześniak Rodzice-Rodzicom 

Nr 01/09/2020 z dn. 30 września 2020 

W sprawie zamknięcia subkonta 

Na podstawie un1owy o udostępnienie subkonta zawartej w dniu 31.12.2018 r. porniqclzy rundacją 

Wcześniak Hodzice-Rodzicom a Pani,1 (...), Zarząd Fundacji postanawia o zamknięciu subkonta o 

numerze 58 1240 635111110010 6991 2105 prowadzonego w celu gromadzenia i wypłaty środków 

finansowych na leczenie i rehabilitację Jana Maliriskiego. Przyczyną zamknięcia subkonta jest śmierć 

dziecka. 

ZgrumacJzonc na subkoncie Jana Małi,'iskiego środki w wysokości '1051,18 zł zostaną przeznaczone na 

cele statutowe Fundacji zgodnie z paragrafem 3 pkt. 3 i 4 urnowy o udostępnienie subkonta. 

Załączniki: 

1. Skan aktu 1gonu Jana Małiriskiep,o













Z1eliriski Tymoteusz 349,00 zł 349,00 zł 20,94 zł 328.06 zł 
KucLyr\ska Alicja 317.40 zł 317,40zl 19,04 zł 298,36 zł 
Wilkowska Sara 314,30 zł 314,30 zł 18,8G zł 295.44 zł 
Żurowscy Anton,, Nina. l<a1a 308,00 zł 308,00 zł 18,48zl 289,52 zł 
l�yb1ckr Iwo 291,1021 291, 1 O zł 17,47 zł 273,63 zł 
Pucek Nrkola 290,80 zł 290,80 zł 17,45 Zł 273,35 zł 
l<lapul Frlrp 285.10zl 285.10zl 17, 11 zł 267,99 zł 
Rataiczyk Igor 231,4021 231,4021 13,88 zł 2'17,52 zł 
Struzrk l<ul;a 225,30 zł 225.30 zł 13,52 z/ 211,78zl 
Slohh� n, ..... � 207.90 zł 207,90 z/ 12,472/ 195,43 zł 

20'1, 10 zł 204, 10 zł 12,25zl 191,85 zł 
(.jO/qb 1:.mrl I Oanrel 197,70 zł 197,70 zł 11,86 zł 185,64 Zł 
Wrsnie•.v•�,l Marra 196,60 zł 196,60 zł 11,80 zł 184,80 zł 

195,90 zł 195,90 zł 11,75 zł 184,15zl 
Kus 1 •atryk 184, 10 zł 184,102/ 11.05 zł 173,05 zł 
Zielir\ska Karolina 164,50 zł 164,50 zł 9,87 zł 154,63 zł 

156,90 zł 156,90 zł 9,41 zł 1'17,49 zł 
Law1eJscy M11an I Marcel 155,60 zł 155,60 zł 9,34 zł 146,26 zł 
t\lr11v1r.k;i Sanr' .. � 1'18,90 zł 1'18,90 zł 8.93 zł 139,97 zł 

' ' - --·J 147,7021 147,70 zł 8,86 zł 138,84 zł 
GaJows,.,, ""i.,per I Julia 140,90 zł 140.90 zł 8 45 zł 132,45 zł 
Mac,e1ewsk1 l<rzysztof 128,50 zł 128,50 zł 7,71 zł 120,79zl 
Mamzer Lena 115,50 zł 115,50 zł 6,93 zł 108,57 zł 
Afeltow1c2 Wo1c1ech 107,90 zł 107,90 zł 6.47 zł 101,43zl 

105,60 zł 105.60 zł 6.34 zł 99,26 zł 
varoz101ewsK1 usKar 98,00 zł 98,00 zł 5,88 zł 92,12 zł 
Jarow1c1 Amelia 96,00 zł 96,00 zł 5.76 zł 90,24 zł 
Hc,rcsztyn l�acpcr. Oskiu. Aleks 
(tro1aczk1) 74,00zł 74.002/ 4,44 zł 69,56 zł 
l<os1n N1koc;Ą,,, 72,70 zł 72,70zl 4,36 zł 68,34 zł 

I 61.40 zł 61,40 zł 3,68 zł 57,72 2/ 
Pęczek l,ypnan, l<orne1. u11w'1or 
( tro1aczk1) 57,90zl 57,90 zł 3.47 zł 54,43 zł 
RaJchcrt Alir.ja I Adam 44,90 zł 44,90 zł 2,69 zł 42 21 zł 
1<oz1et Marcelina. Filip, Szymon 42 ,40 Zł 42,110 zł 2,54 zł 39,86 zł 
T 1'7.C/JIZLJr Tymon 17,60 zł 17,60 zł 1,06 zł 16,54 zł 
Dudało Kai 12,30 21 12,30zl 0,74 zł 11,56 zł 
Sikom l<mo/ 7, 10 zł 7, 10 zł 0,43 zł 6,67 zł 
Rc1dola F1/1p 4,90 zł '1,90 zł 0.29 zł 4,61 zł 
Sumn ko1\cown 1 782 919,62 zł 511,60 zł 1 782 919,62 zł 99 238,2 4 zł 1 782 919,62 zł 

Kwota wyknzana w zcstnwieniu z o; Urzęclu Skarbowego 1 782 919,62 zł 

Sprawdzenie korekt 0,00 zł 

F;iktyczny pnelew 1% z US na 1l rachunek bankowy w Pl<O SA 1 906 771,72 zł 

Różnica 123 852,102! 

Kwota przeznaczona na cel i) 
stntutowe FW 352 039,33 zł 

Wyjaśnienie cło kolumny "Korekta" 

Korekty w stosunku do kwot zarapo,towanych przez US wynikają z: 

· faktu 1i: w n,ckó,yc;h Pl Tac;h rnm1a51 danych dziecka podatnicy podali nr subkonta 

· dwoc;h p1sin z US 7. żądilnicm oddnia (;:wro/nogo przelewu) wpłat 















Uchwała Zarządu Fundacji Wcześniak Rodzice-Rodzicom 

Nr 03/12/2020 z dn. 31 grudnia 2020 

W sprawiEi zamknięcia subkonta 

oraz przeznaczenia środków finansowych na działalność statutową Fundacji 

Na podstawie umowy o udostępnienie subkonta zawartej w dniu 31.12.2017 r. pomi�dzy Fundac;1} 

Wcześniak Rodzice-Rodzicom a Panią (...), Zarząd postanawia o zamknięciu subkonta o numerze 87 

1240 63511111 0010 6170 2085 prowadzonego w celu gromadzenia i wypłaty środków finansowycłl 

na leczenie i rehabilitaqę Wojciecha Afeltowicza. 

Przyczyną zamknięcia subkonta jest wygaśniecie ważności umowy oraz osiągnięcie przez Wojciecha 

Afeltow,cza pełnoletności. Na podstdwie przesłanej przez Rodzica dokumentacji medycznej, Fundacja 

nie stwierdza koniecrności prowadzenia subkonta w Fundacji Wcześnii.'lk Rodzice-Rodzicom i zachęciła 

Rodzica Podopieunego, jak równiez samego Podopiecznego, do skorzystania z pomocy organizacJi, 

która zajmuje się wsparciem dorosłych osób;: niepełnosprawnością w daleko szerszym zasięgu, niż jest 

to możliwe dla Funcf;icji Wcześniak. Decyzja o zamknięciu została przedstawiona Rodzicowi 

Podopiecznego w dniu 28 grudnia 2020, a stanowisko Fundacji w sprawie przedłużenia umowy zostało 

przedstawione Hodzicowi mailowo w dniach 27.10.2020, 27.11.2020 oraz 14.12.2020. 

Na subkoncie nie zostały zgrom,1dzonc żadne środki, które na mocy paragrafu 3 Urnowy miałyby zostać 

przeznaczone na cele statutowe. 

i) I

�' j 

Załączniki: 

1. Koresponde11cja mailowa z Rodzicem Podopiecznego i Podopiecznym

/ 

I ·'

/ ll.U _, 
\. 

Prezes Zarządu 



Uchwala Zarządu Fundacji Wcześniak Rodzice-Rodzicom 

Nr 04/12/2020 z dn. 31 grudnia 2020 

W sprawie zamknięcia subkonta 

oraz przeznaczf!nia środków finansowych na działalność statutową Fundacji 

Na podstawie umowy o udostępnienie subkont;:i zaw;:irtej w dniu 31.12.2017 r. pomiędzy Fundacją 

Wcześniak Rodzice-Rodzicom a (...), Zarząd postanawia o zamknięciu subkonta 

o numerze 67 1240 63511:Lll 0010 5685 4870 prowadzonego w celu gromadzenia i wypłaty środków

finansowych na leczenie i rehabilitację Karola Sikory. Przyczyną zamknięcia subkonta jest wygaśnięcie

urnowy z Rodzicem w cln. 31.12.2020 oraz decyzja Rodzica, by nie kontynuować prowadzenia subkonta

w Fundacji Wcześniak.

Zgromadzone ni.I subkoncie l<arola Sikory środki w wysokości 17,63 zł zostaną przemaczone na cele 

statutowe Fundacji zgorln1e z paraerafem 3 pkt. 3 i 4 umowy o udostępnienie subkonta. 

Załączniki: 

l. Korespondencji.I m;:iilowa z Rodzicem w sprawie zamknięcia subkonta

Prezes Zarządu 



Uchwala Zarządu Fundacji Wcześniak Rodzice-Rodzicom 

Nr 05/12/2020 z dn. 31 grudnia 2020 

W sprawie zamknięcia subkonta 

oraz przeznaczenia środków finansowych na działalność statutową Fundacji 

Na pod�tawie umowy o udostępnienie subkonta zawartej w dniu 11.02.20 19 r. pomiędzy Fundacją 

Wcześniak Rodzice-Rodzicom ól Panią (...), Zarząd postanawia o zamknięciu subkonta 

o numerze 25 1240 635111110010 8771 7340 prowadzonego w celu gromadzenia i wypłaty środków

finansowych 11a leczenie i rehabilitację Szymona Sawki. 

Przyr.zyn� zamknięcia subkonta jest wygaśnięcie umowy z Rodzicem w dn. 31.12.2020 roku oraz 

decyzja Fundacji o niekontynuowaniu prowaLILe11ia subkonta. W czasie trwania umowy Rodzic nie 

zbierał aktywie środków z 1% podatku na leczenie i rehabilitację. Fundacja wsparła Rodzica 

w dofinansowaniu turnusu rehabilitacyjnego w 2020 roku ze środków przeznaczonych na cele 

statutowe Fundacji. l<ontynuowanie pomocy Rodzicowi może się odbywać w przyszłości w ramach 

umowy tzw. w�µarcia jednorazowego. Rodzic został informowany o zamknięciu subkonta oraz 

możliwościach pomocy telefonicznie w listopadzie 2020 {kilka rozmów telefonicznych) i wyraził zgodę 

na rozwiązanie umowy. 

Z3romaclzone na subkoncie Szymona Sawki środki w wysokości 8,46 zł zostaną przeznaczone na cele 

statutowe FundaCJi zgodnie z paragrafem 3 pkt. 3 i 4 umowy o udostępnienie subkonta. · J
I I I
I / I

/1 I 
/ :Jiiu/ J

Prezes zarządu 



Uchwała Zarządu Fundacji Wcześniak Rodzice-Rodzicom 

Nr 06/12/2020 z dn. 31 grudnia 2020 

W sprawie zamknięcia subkonta 

oraz przeznaczenia środków finansowych na działalność statutową Fundacji 

Na podstawie urnowy o udostępnienie subkonta zawartej w dniu 6.08.2013 r. pomiędzy Fundacją 

Wcześniak Rodzice-Rodzicom a Par·1stwe111 (...) Zarząd postanawia 

o zamknięciu subkonta o numerze 68 1240 6351 1111 0010 5044 9360 prowadzonego w celu

gromadzerna i wypłaty środków finansowych na leczenie r rehabilitację Karoliny Zielińskiej.

Przyczyną 1;imknr�cia subkonta jest postanowienie Rodzica mówiące o braku chęci kontynuacji 

umowy, a podstawą paragraf 3 urnowy o udostępnienie subkonta. Zgromadzone na subkoncie Karoliny 

Zrehńsk1eJ środki wysokości tlSl,04 zł zostaną przeznaczone na cele statutowe Fundacji zgodnie 

z paragrafem 3 pkt. 3 i 4 umowy o udostępnienie subkonta oraz zgodnie z wolą Rodzica. 

Załączniki: 

1. Rozwiązarne urnowy o udostępnienie subkonta na mocy porozumienia Stron z dn. 23 listopada 

2020 r.

2. Wydruk maila od Pana (...)z prośbą o zarnknięcie subkonta.



Uchwała Zarządu Fundacji Wcześniak Rodzice-Rodzicom 

Nr 07/12/2020 z dn. 31 grudnia 2020 

W sprawie zamknięcia subkonta 

oraz przeznaczenia środków finansowych na działalność s tatutową Fundacji 

Na podstawie umowy o udo!,tępnienie subkonta zawartej w dniu 31.12.2017 r. pomiędzy Fundacją 

Wcześniak Rodzice-Rodzicom a Panią (...), Zarząd postanawia o zamkniP,ciu subkonta 

o numerze 311240 6351111100106170 !1063 prowadzonego w celu gromadzenia i wypłaty środków

finansowych na leczenie i rehabilitację Filipa Radoly.

P1 Lyuyną zamknięcia subkonta jest postanowienie Rodzica mówiące o braku chęci kontynuacji 

umowy, a poclstawq paragraf 3 umowy o udostępnienie subkonta. Zgromadzone na subkonciP Filipa 

Rddoły środki wysokości 11,48 zł zostaną przeznaczone na cele statutowe Fundacji zgodnie 

z paragrafem 3 pkt. 3 i 4 umowy o udostępnienie subkonta. 

Załączniki: 

I J 

Prezes Zarządu 
I 

_/1 „ltv�..1 

1. Wydruk maila od Pani (...) w sprawie zaprzestania prowadzenia subkontd

w Fundacji Wcześniak.



Uchwała Zarządu Fundacji Wcześniak Rodzice-Rodzicom 

Nr 08/12/2020 z dn. 31 grudnia 2020 

W sprawie zamknięcia subkonta 
oraz przeznaczenia środków finansowych na działalność statutową Fundacji 

Na podstawie umowy o udostępnienie subkonta zawartej w dniu 15.02.2019 r. pomiędzy Fundacją 
Wcześniak Rodzice-Rodzicom a Pa11stwem (...),  Zarząd postanawia 
o zamknięciu subkonta o numerze 11 1240 6351 1111 0010 8771 8174 prow;:idzonego w celu
gromadzenia i wypłaty środków finansowych na leczenie i rehabilitację Oliwii Kasprzyk.

Przyczyną zamknięcia subkonta jest postanowienie Rodzica mówiące o braku chęci kontynuacji 
umowy, a podstawą paragraf 3 urnowy o udosl�pnienie subkonta. Zgromadzone na subkoncie Oliwii 
Kasprzyk środki wysokości tl,70 zł zostaną przeznaczone na cele statutowe Fundncji zgodnie 
z paragrclfern 3 pkt. 3 i 4 umowy o udostępnienie subkonta „ 

Załączniki: 

,' 

!' 
/) 

Prezes/ �ąrząd u 

_ r / I 

/1 lll(,,V / 
' 

�. 

1.Wydruk maila od Pani (...) w sprawie zaprzestania prowadzenia subkonta
w Fundacji Wcześniak.



Uchwala Zarządu Fundacji Wcześniak Rodzice-Rodzicom 

Nr 09/12/2020 z dn. 31 grudnia 2020 

W sprawie zamknięcia subkonta 

oraz przeznaczenia środków finansowych na działalność statutową Fundacji 

Na podstawie urnowy o udostępnienie subkonta zawartej w dniu 31.12.2017 r. pomiędzy Fundacją 

Wcześniak lloclzice-"odzicorn a Par\stwem (...), Zarząd postanawia 

o zamknięciu subkonta o numerze 95 1240 6351 1111 0010 5685 4463 prowadzonego w celu

gromadzenia i wypluty środków finansowych na leczenie i rehabilitację Alicji Kuczyr\skiej.

Przyczyną zamkniP,c1a subkonta jest postanowienie Rodzica mówiące o braku chęci kontynuacji 

umowy, a podstaw,, paragraf 3 umowy o udostępnienie subkonta. Zgromadzone na subkoncie Alicji 

Kuczyńskiej środki wysokości 1 ltl!J,06 zł zostaną przeznaczone na cele st.Jtutowc Fundacji zgodnie z 

paragrafem 3 pkl. 3 i 4 umowy o uclostępnienie subkonta„ 

Załączniki: 

1. Wydruk maili wysłanych do Rodzica Podopiecznego w sprawie kończącej się umowy o
udostępnienie subkonta.



Uchwała Zarządu Fundacji Wcześniak Rodzice-Rodzicom 

Nr 10/12/2020 z dn. 31 grudnia 2020 

W sprawie zamknięcia subkonta 
oraz przeznaczenia środków finansowych na działalność statutową Fundacji 

Na podstawie urnowy o udostępnienie subkonta zawartej w dniu 31.12.2017 r. pomiędzy Fundacją 
Wcześniak Rodzice-Rodzicom a Par'istwern (...) Zarząd postanawia o zamknięciu subkonta o numerze 22 
1240 63511111 0010 6170 3255 prowadzonego w celu gromadzenia i wypłaty środków finansowych na 
leczenie i rehabilitację Leona Fra11cisLka Gierszewskiego. 

Przyczyną zamknięcia subkonla jest wyga�niecie umowy w dniu 31.12.2020 i brak odpowiedzi Rodziców na 
korespondencję mailową w sprawie przedłużenia urnowy o subkonto (maile wysłane na 
3 adresy w dniach 27.11.2020, 14.12.2020 i 20.12.2020) oraz brak kontaktu telefoniunego (jeden z 
numerów podanych w umowie jest nieaktualny, drugi nie odpowiada. Wykonane zostały 4 próby 
połącze,1 w grudniu 2020 r.). 

Zgromadzone na subkoncie Leona Franciszka Gierszewksiego środki wysokości 177,84 zł zostaną 
przernauone na cele statutowe Fundacji zgodnie z paragrafem 3 pkt. 3 i 4 umowy o udostępni/ni� 
/ sobkonta 

// / 

Załączniki: 

·�/1 , '/ I I
,' �- lvv 

Prezes Zarządu 

1. Wydruk maili wysianych cło Korlzir:ów Porlopinznego w sprawie kończącej się umowy o
udostępnienie subkonta.



Uchwała Zarządu Fundacji Wcześniak Rodzice-Rodzicom 

Nr 11/12/2020 z dn. 31 grudnia 2020 

W sprawie zamknięcia subkonta 

oraz przeznaczenia środków finansowych na działalność statutową Fundacji 

N;:i podstawie umowy o udostępnienie subkonta zawartej w dniu 31.12.2018 r. pomiędzy Fundacją 

Wcześniak Rodzice-RodLico111 a Panią (...), Zarząd postanawia o zamknięciu subkont;:i o numerze 18 

1240 6351 1111 0010 6170 4685 prowadzonego w celu gromadzenia i wypłaty ś1odków finansowych 

na leczenie i rehabilitację Magdaleny Kulasy. 

Przyczyn<} 7amknięc1a subkonta jest wygaśniecie umowy w dniu 31.12.2020 r. i decyzja Rodzica 

o nieprzedłużaniu umowy przekazana w rozmowie telefonicznej Pełnomocnikowi Fundacji Urszuli

Z1moląg w dniu 29.12.2020 r. Rod21C zostnl poinformowany, że zgodnie z zapisami umowy

niewykorzystane środki z subkonta zostaną przemaczane na cele statutowe Fundacji. Kontakt

telefoniczny z Rodzicem wynikał z braku odpowiedzi Rodzica na korespondencję mailową w sprawie

przedluzenia umowy o subkonto (maile wysiane w dniach 26.10.2020 r., 14.12.2020 r. i 20.12.2020 r.).

Zgromadzone na subkoncie Magdaleny Kulasy środki wysokości 64,39 zł zostaną przeznaczone na cele 

statutowe Fundacji zgodnie z paragrafem 3 pkt. 3 i 4 umowy o udostępnienie subkonta. 

Prezes Zarządu 

Załączniki: 

1. Wydruk maili wysianych do Rodziców Podopiecznego w sprawie ko1'\czc}cej się umowy o
udostępnienie subkonta.
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