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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI  IN CORPORE  ZA ROK 2014 

 

1. DANE REJESTRACYJNE  

a) nazwa: Fundacja ,,In Corpore’’ 

b) siedziba: ul. Bażantów 2, 40-668 Katowice od 01.04.2013r. 

c) adres do korespondencji: ul. Bażantów 2, 40-668 Katowice od 01.04.2013r. 

d) adres e-mail: fundacja@centrumincorpore.pl 

e) data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym:  14.01.2005 

f) numer KRS : 0000226272 

g) statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: 240012773 

h) dane członków zarządu fundacji: 

Iwona Sosnowska-Wieczorek – Prezes Zarządu 

Maria Flanczewska-Wolny – członek Zarządu 

Iwona Wielesiewicz– członek Zarządu  

Określenie celów statutowych fundacji: 

Celem Fundacji jest:  

Prowadzenie, promowanie i wspomaganie działań badawczych, 

diagnostycznych,    terapeutycznych i edukacyjnych w stosunku do dzieci, 

młodzieży oraz dorosłych      zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

dysfunkcyjnych, niepełnosprawnych i defaworyzowanych.  

 
 

2. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Z PODANIEM 

REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH 

Cele Fundacji realizowane są poprzez: 

 Promocję i ochronę zdrowia. 

 Diagnostykę i terapię niepłodności partnerskiej. 

 Wdrażanie i prowadzenie projektów profilaktyki, diagnostyki i terapii prenatalnej i 

postnatalnej. 

 Wprowadzanie i upowszechnianie innowacyjnych technik diagnostycznych i 

leczniczych. 

 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. 

 Działalność szkoleniową i promocyjną. 

 Działalność wydawniczą. 

 Organizowanie placówek medycznych, edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych i 

pomocowych. 

 Doradztwo i poradnictwo zawodowe, rodzinne i społeczne. 
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 Przeciwdziałanie bezrobociu. 

 Rehabilitację leczniczą i społeczno-zawodową. 

 Wyrównywanie szans mężczyzn i kobiet. 

 Przeciwdziałanie dyskryminacji. 

 Organizowanie akcji i różnych przedsięwzięć mających na celu podniesienie 

świadomości społecznej wobec problemów osób wykluczonych społecznie, 

dysfunkcyjnych, niepełnosprawnych i defaworyzowanych. 

 

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może działać wspólnie lub wspierać działalność 

innych osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.  

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA 2014 r. 

 

Fundacja ,, In Corpore’’ realizowała swoje cele, zgodnie z założeniami statutowymi poprzez:  

 

1. Realizację wspólnie z partnerami Unijnego Projektu Systemowego 

W styczniu 2014 Fundacja rozpoczęła realizację Unijnego Projektu Systemowego  

podnoszącego kwalifikacje nauczycieli w ramach bezpłatnych studiów podyplomowych, 

kursów i konferencji.  

Projekt pod tytułem "Kompetencje  nauczyciela gwarancją optymalnego rozwoju dziecka"  

realizowany jest w ramach Priorytetu IX Działanie 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki. Partnerami w projekcie są Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Katowicach, Wyższa 

Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie oraz Fundacja In Corpore w Katowicach. 

 17 stycznia 2014 w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Katowicach odbyła się  

konferencja inaugurującą Projekt.  

Konferencja była ogólnym, merytorycznym wprowadzeniem w tematykę rozwoju dzieci i 

młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wystąpienia znamienitych gości 

cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród licznie zgromadzonych uczestników projektu 

budząc kuluarowe dyskusje. 

 Udział w konferencji rozpoczął proces rekrutacji na dwa kierunki bezpłatnych studiów 

podyplomowych finansowych ze środków unijnych: 

 Wczesne Wspomaganie Rozwoju, Rewalidacja i Terapia Pedagogiczna Dziecka ze 

Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi 

 Neurologopedia Dziecięca 

Zakończenie projektu przewidziane jest na czerwiec 2015 roku.  
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2. Organizację konferencji naukowo-medycznej  

21 lutego 2014  odbyła naukowo-medyczna konferencja  "Praca z dzieckiem o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych", zorganizowana przez Fundację In Corpore wspólnie z Wyższą 

Szkołą Lingwistyczną w Częstochowie pod  patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy.  

Konferencja skierowana była do nauczycieli, terapeutów oraz rodziców dzieci o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych. 

Podczas spotkania rozmawiano zarówno o teorii, jak i praktyce w pracy z dziećmi i 

młodzieżą, którzy z uwagi na ograniczenia rozwojowe nie są w stanie sprostać 

oczekiwaniom i wymaganiom szkolnym. W dwóch blokach tematycznych, kolejni prelegenci 

prezentowali wyniki badań, opinie oraz propozycje działań w zakresie terapii dzieci ze 

spektrum autyzmu (w tym z zespołem Aspergera) oraz rehabilitacji i edukacji 

niepełnosprawnych intelektualnie. Szczegółowe zagadnienia, o których dyskutowano, 

dotyczyły m.in. sytuacji dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wpływu terapii 

behawioralnej na niwelowanie zachowań niepożądanych, rewalidacji i oceny efektywności 

pracy z dzieckiem autystycznym, prawnych aspektów pomocy osobom niepełnosprawnym, 

zabiegów usprawniających pracę z dzieckiem, czy systemu i modeli wsparcia społecznego 

osób niepełnosprawnych intelektualnie w Polsce i w krajach europejskich 

W konferencji wzięło udział około 200 osób.  

 

3. Organizację bezpłatnego wykładu   

7 lutego 2014 roku Fundacja In Corpore zorganizowała bezpłatny wykład poświęcony 

metodzie FDM – FASCIAL DISTORTION MODEL. FDM to wyjątkowo skuteczna forma 

diagnozy oraz terapii dolegliwości bólowych, a także dysfunkcji narządu ruchu w obszarze 

układu mięśniowo-szkieletowego. Wykładowcami byli wybitni specjaliści, którzy na co dzień 

pracują tą metodą w Niemczech  dr Eugen Winschewski oraz Alina Struzik.  

 

4. Bezpłatne konsultacje logopedyczne 

26.04.2014 Fundacja In Corpore wspólnie z Centrum Diagnostyki i Terapii "In Corpore" 

zrealizowała bezpłatne konsultacje logopedyczne w ramach ogólnopolskiej kampanii "DWA 

słowa na DWA lata to o 270 za mało!" 23 dzieci skorzystało z konsultacji i badań. 
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5. Dzień diagnoz dla dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia 

19.09.2014 Fundacja In Corpore wspólnie z Centrum Diagnostyki i Terapii "In Corpore"  

zorganizowała dzień diagnoz dla dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia. Konsultowała dr 

hab. Danuta Pluta-Wojciechowska –wybitna specjalistka z dziedziny logopedii. Z  bezpłatnej 

diagnozy skorzystało 8 osób.  

 

6. Bezpłatne badania logopedyczne  

11.10.2014 bezpłatne badania logopedyczne – logopedki przebadały 15 dzieci, ponadto 14 

dzieci skorzystało z możliwości zbadania słuchu. 

 

7. Odpłatne kursy i szkolenia  

Fundacja In Corpore wprowadza oraz upowszechnia nowoczesne metody diagnostyczne i 

rehabilitacyjne poprzez organizowanie odpłatnych kursów i szkoleń realizowanych przez 

Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli  Fundacji In Corpore. W 2014 roku 

zorganizowano 27 różnych kursów, szkoleń i warsztatów, w których łącznie uczestniczyło 

447 osób.  

 

8. Wspieranie holistycznego podejścia do diagnostyki i terapii w Centrum 

Diagnostyki i Terapii w Katowicach, Częstochowie i Dąbrowie Górniczej.  

Fundacja In Corpore  na co dzień wspiera integrację różnych środowisk  oraz czuwa nad 

zapewnieniem holistycznego podejścia do diagnostyki i terapii w Centrach Diagnostyki i 

Terapii w Katowicach, Częstochowie i Dąbrowie Górniczej.  

 

 

 

.WYMIERNE REZULTATY REALIZACJI ZADAŃ 

Dzięki realizacji zadań osiągnięte zostały następujące rezultaty: 

- 300 osób rozpoczęło naukę w ramach studiów podyplomowych realizowanych w ramach 

projektu unijnego 

- 240 osób wzięło udział w konferencji inaugurującej projekt unijny 

- Około 200 osób uzyskało wiedzę na temat "Pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych" podczas konferencji 

- 23 dzieci skorzystało z konsultacji i badań podczas bezpłatnych konsultacji logopedycznych 

w ramach ogólnopolskiej kampanii "DWA słowa na DWA lata to o 270 za mało!" 
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- 8 osób skorzystało z bezpłatnej konsultacji dla dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia 

- 15 dzieci skorzystało z darmowej konsultacji logopedycznej, z czego 14 również z 

bezpłatnego badania słuchu 

- W 2014 roku w ramach działalności Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli 

Fundacji In Corpore zrealizowano 27 kursów oraz warsztatów, w których wzięło udział 447 

kursantów. 

 

3. OPIS GŁÓWNYCH ZDARZEŃ PRAWNYCH W DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI O 

SKUTKACH  FINANSOWYCH: 

Brak 

 

4. ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU FUNDACJI : 

UCHWAŁA NR 1/2014 ZARZĄDU FUNDACJI IN CORPORE  W sprawie zmiany statutu 

Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji „In Corpore” (Odpis w załączniku) 

UCHWAŁA NR 2/2014 ZARZĄDU FUNDACJI IN CORPORE W sprawie wyrażenia zgody na 

powołanie Wicedyrektorów Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji „In 

Corpore” (Odpis w załączniku) 

 

5. WYSOKOŚĆ UZYSKANYCH PRZYCHODÓW Z WYODRĘBNIENIEM ICH ŹRÓDEŁ:  

  

Tytuł Suma przychodów 

Darowizny 21310,00 zł 

Zbiórka publiczna 0,00 zł 

Organizacja szkoleń 439795,10 zł 

Działalność nieodpłatna 153000,00 zł 

Realizacja projektu unijnego 459887,43 zł 

RAZEM 936292,53 zł 
 

 

6. ODPŁATNE ŚWIADCZENIA REALIZOWANE PRZEZ FUNDACJĘ W RAMACH CELÓW  

STATUTOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM KOSZTÓW TYCH ŚWIADCZEŃ :  

Brak  

 

7.  DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA:  

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej 

 

8. PONIESIONE KOSZTY NA : 

a) realizacje celów statutowych:  918 460,89 zł.  
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b) koszty administracyjne :  9077,37 zł  (w tym zużycie materiałów i energii 0zł, usługi 

obce 4250,01 zł., podatki i opłaty 0zł , wynagrodzenia 0zł , amortyzacja 4827,36, 

pozostałe 0zł). 

c) działalność gospodarcza: nie dotyczy 

d) pozostałe koszty: 214,10zł 

 

9. DANE O ZATRUDNIENIU W FUNDACJI: 

a)  łączna liczba osób zatrudnionych w Fundacji ,, In Corpore’’:  1 osoba zatrudniona w 

ramach realizacji projektu unijnego 

b) liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem na zajmowane stanowiska: 

Specjalista do spraw planowania zajęć 

c) liczba osób  zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej : Nie dotyczy 

 

 

10. WYNAGRODZENIE WYPŁACANE W FUNDACJI:   

a)  wynagrodzenia- łącznie 235793,25 zł. w tym 235793,25 zł (ad. pkt 8 a) ,  0,00zł ( ad. pkt 

8 b)  Wynagrodzenia wypłacone w oparciu o umowy cywilnoprawne (224895,57 zł) ) oraz 

umowę o pracę (7897,68 zł) . 

 b) nagrody- brak 

c) premie – brak 

d) inne świadczenia – brak 

 

11. DANE O WYSOKOŚCI ROCZNEGO LUB PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO                          

WYNAGRODZENIA: 

a) wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji, z podziałem na 

wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia : Brak  

b) wypłaconego osobom kierującym działalnością gospodarczą z podziałem na 

wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia: Brak  

 

12. WYDATKI NA WYNAGRODZENIE Z UMÓW ZLECENIA 

 235793,25 zł 

 

13. UDZIELONE PRZEZ FUNDACJE POŻYCZKI PIENIĘŻNE 

Brak udzielonych pożyczek 

 

14. KWOTY ULOKOWANE NA RACHUNKACH BANKOWYCH:  

Brak   
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15. DANE O NABYTYCH OBLIGACJACH:  

Brak nabyć 

 

16.WIELKOŚĆ OBJĘTYCH UDZIAŁÓW LUB NABYTYCH AKCJI W SPÓŁKACH PRAWA 

HANDLOWEGO ZE WSKAZANIEM TYCH SPÓŁEK 

Brak nabyć 

 

17. NABYTE NIERUCHOMOŚCI 

 brak nabyć 

 

18. NABYTE POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE 

 4827,36 zł 

 

19. WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDACJI UJĘTYCH W SPRAWOZDANIACH 

FINANSOWYCH    SPORZĄDZANYCH DLA CELÓW STATYSTYCZNYCH 

67764,21 zł 

 

20. WARTOŚCI ZOBOWIĄZAŃ FUNDACJI UJĘTYCH WE WŁAŚCIWYCH 

SPRAWOZDANIACH FINANSOWYCH SPORZĄDZANYCH DLA CELÓW 

STATYSTYCZNYCH 

35854,81 zł 

 

21. DZIAŁALNOŚĆ ZLECONA FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE I 

SAMORZĄDOWE Nie dotyczy 

 

22. ROZLICZENIE FUNDACJI Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH 

Zobowiązania podatkowe zostały uregulowane 

 

23. SKŁADANE DEKLARACJE PODATKOWE 

Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych: PIT 4 , CIT 8 

 

24. KONTROLE W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM 

Brak kontroli w okresie sprawozdawczym  

 


