
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI  

ZA ROK 2020 

 

Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. 

§ 2. (Zachowano oryginalną numerację paragrafów i punktów z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  

z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.) 
 

1. Dane rejestracyjne fundacji. 
 

Nazwa fundacji Fundacja pomocy rodzinie „Człowiek w potrzebie” 

siedziba i adres fundacji Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa 

aktualny adres do 

korespondencji 
Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa 

adres poczty elektronicznej  biuro@czlowiekwpotrzebie.org  

Regon 140217610 

data wpisu w KRS 03.08.2005 

numer KRS 0000239060 

 
Dane członków  

zarządu fundacji: 

Imię i nazwisko oraz pełniona funkcja  

(według aktualnego wpisu w KRS) 

Anna Bocheńska-Wiatr      Prezes Zarządu Fundacji 

 
Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu). 

Zgodnie z §4 pkt.1. Statutu celem Fundacji jest: 

a) Niesienie wszelkiego rodzaju pomocy członkom rodzin, a w szczególności 

dzieciom, młodzieży, osobom niepełnosprawnym, osobom wywodzącym się z 

rodzin dotkniętych alkoholizmem, narkomanią, prostytucją, ubóstwem, 

problemem przemocy w rodzinie; jak również niesienie pomocy osobom 

stykającym się w pracy zawodowej ze wskazanymi wyżej przypadkami; 

b) Niesienie różnorodnych form pomocy osobom wykluczonym społecznie, 

odrzuconym  

i zaniedbanym, w tym opieka nad zwierzętami domowymi takich osób; 

c) Wspieranie pojedynczych osób oraz grup społecznych (potrzebujących pomocy)  

w rozwoju: intelektualnym, zawodowym, kulturalnym, sportowym, społecznym  

i zdrowotnym; 

d) Integracja, aktywizacja i readaptacja zawodowa, społeczna oraz kulturowa, osób 

niepełnosprawnych i potrzebujących pomocy;  

e) Wspieranie i organizowanie działań związanych z opieką socjalną nad osobami 

samotnymi, bezdomnymi, niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi; 

f) Pomoc i programy na rzecz dzieci i młodzieży; 

g) Pomoc emigrantom i uchodźcom; 

h) Wsparcie i promocja kultury oraz dziedzictwa narodowego Polaków; 

i) Niesienie pomocy materialnej rodzinom dysfunkcyjnym (działalność 

charytatywna); 

j) Przeciwdziałanie wszelkim przejawom rasizmu i dyskryminacji, w szczególności 

ze względu na płeć, rasę, narodowość; 

k) Upowszechnianie wartości i tradycji narodowych, patriotycznych, 

chrześcijańskich; 

l) Upowszechnianie, szczególnie wśród młodzieży, idei braterstwa i przyjaźni, 

budowanie cywilizacji miłości; 



m) Niesienie pomocy młodzieży przebywającej i opuszczającej Domy Dziecka lub 

Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze, a w szczególności tym, którzy nie 

posiadają mieszkania lub pracy; 

n) Niesienie pomocy przebywającym i opuszczającym zakłady poprawcze lub 

schroniska dla nieletnich, a w szczególności tym, którzy nie mogą liczyć na 

pomoc rodziny  lub bliskich; 

o) Udzielanie wszechstronnej pomocy osobom pozbawionym wolności przede 

wszystkim bezdomnym i niepełnosprawnym – zwłaszcza w zakładach karnych i 

zakładach dla nieletnich oraz aresztach śledczych – bez względu na ich wiek i 

podstawę pozbawienia wolności; 

p) Społeczna readaptacja po zwolnieniu z zakładu; 

q) Pomoc rodzinom osób pozbawionych wolności; 

r) Pomoc ofiarom przestępstw; 

s) Profilaktyka uzależnień i innych zachowań ryzykownych oraz destrukcyjnych 

dla życia własnego, rodziny i społeczeństwa; 

t) Przeprowadzanie projektów długoterminowych: readaptacyjnych, 

szkoleniowych, zapobiegających powrotowi do przestępczości;   

u) Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości; 

v) Przeciwdziałanie wykluczeniom, m.in. edukacyjnym, zawodowym, społecznym  

i kulturowym. 

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

(opis rzeczywiście prowadzonej działalności statutowej). 

Zgodnie z §4 pkt.2. Statutu  

fundacja realizuje swoje cele jako nieodpłatną działalność pożytku publicznego poprzez 

następujące działania (rzeczywiście realizowane w 2019 r.) 

a) Świadczenie i organizowanie pomocy (m.in. rzeczowej, finansowej, prawnej, 

doradczej) dla osób, rodzin, grup społecznych potrzebujących pomocy 

zewnętrznej, ofiarom przestępstw; 

b) Doradztwo i edukację dla osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych 

znajdujących się w trudnej sytuacji: zdrowotnej (w tym psychicznej), 

materialnej, zawodowej i społecznej; 

c) Samodzielną i partnerską realizację projektów krótkoterminowych i 

długoterminowych, pozwalających na realizację powyższych celów statutowych 

Fundacji; 

d) Skupianie wokół celów Fundacji działaczy społecznych i innych organizacji 

pozarządowych; 

e) Współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej, 

placówkami służby zdrowia, mediami oraz innymi organizacjami krajowymi i 

międzynarodowymi działającymi na rzecz pomocy rodziny; 

f) Organizowanie zbiórek finansowych i rzeczowych, przeznaczanych na cele 

statutowe Fundacji.  

Zgodnie z §4 pkt 5. Dla realizacji swych statutowych celów Fundacja może także 

podejmować współpracę z innymi osobami prawnymi i fizycznymi, w szczególności z 

jednostkami samorządu terytorialnego i Właściwym Ministrem. 

 

 



 

Opis prowadzonej działalności statutowej w 2020 r. 

Przez cały rok 2019, Fundacja pomocy rodzinie „Człowiek w potrzebie”, prowadziła 

działalność związaną z pomocą rodzinom będącym w trudnych sytuacjach życiowych. 

Nasza pomoc polegała na doradztwie w kwestiach formalnych i łączeniu darczyńców  

z rodzinami wymagającymi pomocy. Darczyńcy bezpośrednio przekazywali dary 

rzeczowe do potrzebujących rodzin. Pomoc potrzebującym organizowaliśmy m.in. 

poprzez nasz profil na Facebooku.  

Styczeń-grudzień 2020 

 Całorocznie pomagaliśmy rodzinie sadowników z gminy Mogielnica pod 

Grójcem – sprzedawaliśmy bez prowizji wyprodukowane przez nich soki 

jabłkowe. W rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością. Borykają się z 

długami w które wpadli na skutek kosztownego leczenia dziecka. 

Zorganizowaliśmy pomoc prawną dla rodziny oraz wspieraliśmy rodzinę 

emocjonalnie. 

Styczeń-Luty 2020  

 P. Magdalena (Rembertów), samotna matka 2-letniej Liliany, dwie córki 

mieszkają z babcią, kobieta ma ograniczone prawa rodzicielskie. Otrzymała 

Zestaw kosmetyków atopowych plus od kwietnia włączenie do akcji posiłki 

kryzysowe. Ze względu na rozpoczęcie pandemii i lockdown od marca 2020 

przepadła jej możliwość uczestniczenia w programie stażowym, co pogłębiło 

kryzys. 

 P. Iwona (Warszawa Praga) urodziła 7 dzieci, kilkoro z nich choruje na depresję, 

nerwicę lękową, córka jest po ciężkim wypadku. Pani Iwona i jej mąż mają stałe 

świadczenie z tytułu niezdolności do pracy ze względu na liczne choroby. W 

lutym 2020 rozpoczęliśmy procedurę pomocową Fenix. W grudniu 2020 

otrzymała paczkę świąteczną w akcji świąteczne anioły (ciepłe ubrania, szlafrok, 

bieliznę, jedzenie). Udzielona też została pomoc duszpasterska, o którą prosiła. 

 P. Paweł (Warszawa Pragi), ojciec 2 małych dzieci (1,5 i 4 lata), żona w 

zakładzie karnym. Kontynuacja pomocy z 2019 r. Otrzymał pomoc żywnościową 

, zabawki, higiena. 

Styczeń-Luty-Marzec 2020 

 P. Marlena, samotna matka 29-letniego Adriana z Warszawy. Adrian ma chorobę 

hormonalną która skutkuje hiperotyłością. Zakwalifikowana do posiłków 

kryzysowych. Otrzymała też 2 razy korepetycje z języka niemieckiego i fotel. 

Chłopak pomyślnie zaliczył przedmiot i przystąpił do obrony pracy 

magisterskiej. 

Luty-Marzec 2020 

 P. Monika, matka 5 dzieci, Warszawa. Mieszka z konkubentem, ma 17 letnią 

córkę w ciąży. Rodzina od wielu lat żyje z zasiłków, zbierania rzeczy po grupach 

oddażowych itp. Z budżetu Fenix zakup pralko-suszarki i roweru, bony 

żywnościowe, odbieranie obiadów od lipca 2020- przed pandemią, później 

posiłki kryzysowe, zorganizowanie dorywczej pracy dla córki. 

Marzec 2020 

 Start akcji #posiłkikryzysowe, projektu dożywiania w lockdownie najbardziej 

potrzebujących warszawiaków, pozostających w domach, bez pracy, seniorów i 

rodzin. Od marca do października 2020 r. nakarmionych zostało 167 rodzin, 



wydanych obiadów 13.518 szt. Zbiórka crowdfundingowa na pomagam.pl + 

wiele darowizn rzeczowych 

Marzec-Kwiecień 2020 

 Rozpoczęcie procedury pomocowej Fenix- dwie rodziny P. Martyny i P. Iwony. 

Zebranie dokumentów, poinformowanie rodzin o konieczności spełnienia 

warunków.  

Kwiecień-Maj 2020 

 P. Katarzyna z Łodzi, matka niepełnosprawnego Oskara, pracuje tylko na część 

etatu w markecie. Mąż pracuje, ale nie wystarczy im pieniędzy na wszystko. 

Otrzymała wsparcie w postaci paczki żywnościowej, bonów z Biedronki. 

Zaprzestaliśmy pomocy z powodu trudności weryfikacyjnych. Wielokrotnie 

informowaliśmy, że nie mamy możliwości pomagać poza Warszawą. Gdy 

przekazaliśmy jej nr telefonu znajomej z Łodzi, która może zweryfikować 

sytuację i pomóc, kontakt się nagle zakończył. 

Czerwiec-Lipiec 2020 

 doraźna pomoc żywieniowa/ psychologiczna/ rzeczowa rodzinom w potrzebie 

Lipiec-Sierpień 2020  

 P. Teresa, samotna matka 49 lat, ofiara przemocy w rodzinie. Przez pandemię, 

otyłość i chorobę tarczycy oraz chorobę młodszego 5-letniego dziecka ma 

ogromne trudności ze znalezieniem pracy. Otrzymała pomoc żywnościową, 

pościel, ubrania, kosmetyki. Spotkanie 31.07 z burmistrzem i radnymi w sprawie 

mieszkania.  

Sierpień 2020 

 P. Krystyna z Mokotowa, samotna starsza kobieta w bardzo ciężkim stanie 

zdrowia (chory kręgosłup i stawy, otyłość ). Była ofiarą przemocowego męża, po 

wielokrotnych ciężkich pobiciach. Kobieta ma dwie córki, twierdzi że też są bite 

przez mężów, jednak mają ze sobą słaby kontakt. Otrzymuje pomoc 

żywnościową (posiłki kryzysowe) oraz jednorazową wpłatę na rehabilitację.  

Wrzesień-Grudzień 2020 

 P. Martyna, żona chorego mężczyzny i 10 letnie Patrycji. Kobieta nie mogła 

podjąć pracy ze względu na to, że dorosły syn ją często okradał i bała się 

wychodzić z domu. Mąż pracował dorywczo ze względu na liczne chorób. Córka 

uczy się zdalnie w domu, kobieta się nią opiekuje. Otrzymała posiłki kryzysowe, 

zakup mebli (łóżko, szafa, krzesła, drukarka, komoda); świąteczną pomoc 

żywnościową, bony żywnościowe, opłacenie leków i prywatnych wizyt u 

lekarza, rehabilitacji. Opłacenie wizyt u okulisty oraz okularów dla męża pani 

Martyny i Patrycji. Finansowanie Fenix i darczyńcy indywidualni. 

Październik 2020 

 Praca nad projektem Manufaktura Dobroci: określenie receptur przetworów, 

etykiet, odbiorców, stworzenie internetowego sklepu. Kolejna rekrutacja 

wolontariuszy do projektu Posiłki Kryzysowe; Zbiórka Posiłki Kryzysowe- 

lockdown 2.  

Listopad 2020 

 P. Roksana, córka P. Iwony której pomagamy od 2019. Dziewczynka miała 

wielokrotnie odkładane leczenie kanałowe zęba. Ze względu na koszt- 5oo 

złotych- nie udało się zrealizować leczenia w terminie. Dziewczynka bardzo 

cierpiała, długotrwale przyjmowała leki przeciwbólowe. Sfinansowaliśmy 

leczenia kanałowego zęba 



Grudzień 2020 

 Rodzina P. Lidii i Roberta z 3 dzieci, 4 w drodze. Matka z podejrzeniem raka, po 

ciężkiej operacji. Mąż po pobiciu i szpitalu psychiatrycznym. Dwoje dzieci 

wymaga stałej terapii pedagogicznej. Otrzymali w ramach akcji Świąteczne 

Anioły od firma BSI Group prezent w wysokości 1000 zł- bony żywnościowe za 

500 zł plus żywność, narzędzia do pracy, ozdoby choinkowe i zabawki dla dzieci. 

Dodatkowo posiłki kryzysowe. 

 P. Agnieszka - matka 4 dzieci. Rodzina gnieździ się w zdecydowanie za małym 

mieszkaniu, długotrwałe problemy z pracą, chorobami oraz w relacjach 

rodzinnych. W ramach akcji Świąteczne Anioły firma BSI Group zrobiła rodzinie 

prezent w wysokości 1000 zł- bony żywnościowe za 500 zł plus żywność, i 

zabawki dla dzieci. 

 Akcja Świąteczne Anioły to zorganizowanie dla wybranych rodzin w kryzysie 

upominków gwiazdkowych. Wiele rodzin nie mogło sobie pozwolić na zakup 

świątecznego jedzenia, nie mówiąc o prezentach dla dzieci. Do naszej fundacji 

oprócz firmy BSI Group zgłosiło się wielu prywatnych darczyńców. Dzięki nim 

kilkanaście warszawskich rodzin dostało cenne upominki: Duże paczki z 

żywnością i środkami higieny, ubrania, wyposażenie kuchni, dzieci dostały 

wymarzone zabawki. 

 
Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych. 

1. Umowa darowizny z FENIX OPPORTUNITIES S.A. z dn. 03-09-2020 r.  

2. Umowa darowizny z FENIX OPPORTUNITIES S.A. z dn. 26.10.2020 r. 

3. Subwencja Polski Fundusz Rozwoju nr 105000020082331SP z dn. 15-05-2020 

4. Subwencja Polski Fundusz Rozwoju nr 105000020351265SR z dn. 25-06-2020 

5. Subwencja Polski Fundusz Rozwoju nr 105000020359034SR z dn. 30-06-2020 

 

 
3. Działalność gospodarcza: informacja, czy fundacja prowadzi działalność gospodarczą 

(niepotrzebne skreślić): TAK PROWADZIŁA / NIE PROWADZIŁA 

 
Informację o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru 

przedsiębiorców KRS (należy podać kody PKD działalności gospodarczej wpisanej do rejestru 

przedsiębiorców KRS wraz z ich opisem słownym oraz kody i opis słowny faktycznie prowadzonej 

działalności gospodarczej). 

Zgodnie z art.7 pkt 1 Statutu Fundacji: Dla realizacji celów statutowych Fundacja może 

prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w obowiązujących 

przepisach w zakresie:  

1) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)  

2) Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych 

(katering) (PKD 56.21.Z) 

3) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z) 

4) Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z)  

5) Wytwarzanie gotowych posiłków i dań (PKD 10.85.Z)  

6) Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek 

(PKD 10.71.Z) 

7) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 

(PKD 47.19.Z)  

8) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub 

Internet (PKD 47.91.Z) 

9) Wydawanie książek (58.11.Z) 

http://www.klasyfikacje.gofin.pl/pkd/15,2,1479,restauracje-i-pozostale-placowki-gastronomiczne.html#56.10
http://www.klasyfikacje.gofin.pl/pkd/15,2,1479,restauracje-i-pozostale-placowki-gastronomiczne.html#56.10
http://www.klasyfikacje.gofin.pl/pkd/15,2,1479,przygotowywanie-i-dostarczanie-zywnosci-dla-odbiorcow.html#56.21.Z
http://www.klasyfikacje.gofin.pl/pkd/15,2,1479,przygotowywanie-i-dostarczanie-zywnosci-dla-odbiorcow.html#56.21.Z
http://www.klasyfikacje.gofin.pl/pkd/15,2,1479,przygotowywanie-i-dostarczanie-zywnosci-dla-odbiorcow.html#56.21.Z
http://www.klasyfikacje.gofin.pl/pkd/15,2,1479,przygotowywanie-i-dostarczanie-zywnosci-dla-odbiorcow.html#56.21.Z
http://www.klasyfikacje.gofin.pl/pkd/15,2,1479,przygotowywanie-i-dostarczanie-zywnosci-dla-odbiorcow.html#56.21.Z
http://www.klasyfikacje.gofin.pl/pkd/15,2,1479,pozostala-uslugowa-dzialalnosc-gastronomiczna.html#56.29.Z


10) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z) 

Powyższe PKD dotyczy faktycznie prowadzonej działalności gospodarczej.  

 

 
4. Odpisy uchwał zarządu fundacji (należy przekazać odpisy uchwał zarządu fundacji w formie 

np. kserokopii, podjętych w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy sprawozdanie, bądź 

wskazać, iż zarząd nie podejmował uchwał). 

Uchwała nr 1 z dn. 30 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wyniku finansowego za 

2019 r. 

 
5. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, 

zapis, darowizna, środki ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa 

 i budżetu gminy) (należy w tym miejscu podać też przychody z działalności gospodarczej). 

Przychody z działalności gospodarczej 1.321.821,73 zł 

Darowizny imienne                                     16.290,00 zł 

Darowizny na cele statutowe                    297.539,51 zł 

 

 

Informacje o wysokości uzyskanych przychodów z odpłatnych świadczeń realizowanych 

przez fundację w ramach celów statutowych z podaniem kosztów tych świadczeń  

(należy podać osobno przychody i koszty). 

------------------ 

 

 
 

Przychody ogółem: 1.635.651,24 zł 

 

w tym przychody 

uzyskane w gotówce: 

59.796,01 zł 

 
Jeżeli działalność gospodarcza była prowadzona: 

wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej 

(tj. przychody minus koszty) 
39.624,47 

 

procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności 

gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł 
421,19 % 

 
6. Informacje o poniesionych kosztach na: 

a) realizację celów statutowych    381.463,16 zł 
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.)        6.177,70 zł 

c) działalność gospodarczą 1.282.197,26 zł 
d) pozostałe koszty      69.183,30 zł 

w tym koszty poniesione w gotówce na: 

a) realizację celów statutowych        11.284,60 zł 
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.)          1.032,88 zł 

c) działalność gospodarczą      105.980,77 zł 
d) pozostałe koszty          3.058,30 zł 

 
7. Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w fundacji. 

a) łączna liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem  

według zajmowanych stanowisk oraz 
20 w tym 

1 – Dyrekcja 

1 – manager ds. 

marketingu 

1-asystent biura ds. kadr i 



księgowości 

1 – animator grup 

2 – sprzątaczka 

2 – pomoc kucharza 

8 – kelner/kelnerka 

2 – asystent niewidomych 

2 – asystent 

niewidomych/recepcjonista 

 
liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności 

gospodarczej 
20 

b) łączna kwota wynagrodzeń wypłacanych przez fundację: 

w tym: 
509152,77 

wynagrodzenia 505811,9 
nagrody 0 
premie 0 
inne świadczenia 3340,87 

 
wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie  

w działalności gospodarczej 
505811,9 

 
7. c) Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego  

łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji, z podziałem na: 

wynagrodzenia 0 
nagrody 0 
premie 0 
inne świadczenia 0 

 

Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego 

osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na: 

wynagrodzenia 63667,69 rocznie 

5305,64 przeciętne 
nagrody 0 
premie 0 
inne świadczenia 3340,87 rocznie 

278,41 przeciętne 

 
7. d) Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia. 

241.663,43 zł  

 
7. e) Dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich 

wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz  

z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek. 

--------------------------- 

 

 
7. f) Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku  

lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

(należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego). 

ING Bank Śląski 44.173,79 zł  

 
Wysokość środków finansowych zgromadzonych w gotówce 

53.532,47 zł  

 

 



7. g) Dane o wartościach nabytych obligacji oraz objętych udziałów lub nabytych akcji  

w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek. 

--------------------- 

 

 
7. h) Dane o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot 

wydatkowanych na to nabycie. 

--------------------- 

 

 
7. i) Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych. 

Kasa fiskalna 2600,00 zł 

 

 
7. j) Dane o wartościach aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych 

sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych (należy podać dwie 

wartości). 

Aktywa           433.009,01 zł,    

Zobowiązania 996.083,34 zł  

 
8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, 

państwowe zadania zlecone, zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej 

działalności (należy podać informacje o realizowanych zadaniach publicznych i uzyskanych 

dotacjach, grantach, kosztach poniesionych na ich realizację oraz o wyniku finansowym). 

---------------- 

 

 
9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także 

informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych. 

Fundacja na bieżąco dokonuje płatności z tytułu należności podatkowych oraz z tytułu 

ubezpieczeń społecznych. W obowiązujących terminach składane są deklaracje do 

właściwego Urzędu Skarbowego oraz oddziału ZUS. 

 
10.  Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 

2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723, 

1075, 1499 i 2215).  

X 
 

NIE 
 

 
 

TAK 
 

 
11.  Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację płatności w gotówce o wartości równej 

lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest 

przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą 

powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji.  

Nie dotyczy 

 

 
§ 3. Informacja o przeprowadzonych w fundacji kontrolach w okresie sprawozdawczym  

oraz informacja o ich wynikach (należy wskazać organy kontrolujące i zakres kontroli). 

Brak  

 

 
§ 4. Sprawozdanie powinno zostać przekazane w oryginale oraz podpisane przez co najmniej  

dwóch członków zarządu fundacji jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej. 

Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentacji fundacji: 

 


