
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sporządzono dnia:2017-06-20

1) nazwa i siedziba organizacji

FUNDACJA POMOCY CHORYM I DZIECIOM "KUBUŚ"
24-150 SADURKI
 3 
0000324460

2) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony
Fundacja została powołana na czas nieoznaczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

4) czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne 
jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
Fundacja nie posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych.

5) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności 
wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, lecz jedynie działalność nieodpłatną pożytku publicznego. 
Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności, co najmniej 12 miesięcy i 
dłużej. Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynowania 
działalności przez organizację.
6) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło 
połączenie, prosimy wskazać, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, 
oraz prosimy wskazać zastosowaną metodę rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

7) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów 
(także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania 
finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości Fundacja stosuje w sposób: ciągły, dokonując w kolejnych latach 
obrotowych jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i 
umorzeniowych), ustalenia wyniku finansowego i sporządzania sprawozdania finansowego tak, aby za kolejne 
lata informacje z nich wynikające były porównywalne (chyba, że obowiązujące przepisy będą wymagały zmian); 
istotny,  ujmując w sprawozdaniach finansowych (bilansie, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej) 
wszystkie informacje, które mają znaczenie przy ocenie sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego; 
współmierny, który w ustalaniu wyniku finansowego daje możliwość ujęcia wszystkich kosztów, które w sposób 
bezpośredni lub pośredni przyczyniają się do powstania przychodu w danym okresie (w tym przypadku w roku 
2016), przy zastosowaniu zasady memoriału, ujmując przychody i koszty w momencie ich powstawania, 
niezależnie od terminu ich zapłaty. 
Wartości niematerialne i prawne oraz pozostałe aktywa wyceniane są wg cen zakupu.
Do amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych stosuje się zasady amortyzacji zgodnie z postanowieniami 
Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i Polityki Rachunkowości.
Fundusze własne wyceniane są według wartości nominalnej, natomiast zobowiązania w kwotach wymaganej 
zapłaty, czyli zgodnie z umową.
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BILANS
sporządzony na dzień: 2016-12-31
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 3 
0000324460

Stan na

2016-01-01 2016-12-31

AKTYWA

A Aktywa trwałe 32,672.44 14,157.20

I Wartości niematerialne i prawne 8,475.38 8,009.40

1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0.00 0.00

2 Wartość firmy 0.00 0.00

3 Inne wartości niematerialne i prawne 8,475.38 8,009.40

4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0.00 0.00

II Rzeczowe aktywa trwałe 24,197.06 6,147.80

1 Środki trwałe 24,197.06 6,147.80

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0.00 0.00

b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0.00 0.00

c) urządzenia techniczne i maszyny 5,919.22 2,259.46

d) środki transportu 13,841.10 456.12

e) inne środki trwałe 4,436.74 3,432.22

2 Środki trwałe w budowie 0.00 0.00

3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 0.00 0.00

III Należności długoterminowe 0.00 0.00

1 Od jednostek powiązanych 0.00 0.00

2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w 
kapitale

0.00 0.00

3 Od jednostek pozostałych 0.00 0.00

IV Inwestycje długoterminowe 0.00 0.00

1 Nieruchomości 0.00 0.00

2 Wartości niematerialne i prawne 0.00 0.00

3 Długoterminowe aktywa finansowe 0.00 0.00

a) w jednostkach powiązanych 0.00 0.00

- udziały lub akcje 0.00 0.00

- inne papiery wartościowe 0.00 0.00

- udzielone pożyczki 0.00 0.00

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0.00 0.00

b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w 
kapitale

0.00 0.00

- udziały lub akcje 0.00 0.00

- inne papiery wartościowe 0.00 0.00

- udzielone pożyczki 0.00 0.00

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0.00 0.00

c) w pozostałych jednostkach 0.00 0.00

- udziały lub akcje 0.00 0.00

- inne papiery wartościowe 0.00 0.00

- udzielone pożyczki 0.00 0.00
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- inne długoterminowe aktywa finansowe 0.00 0.00

4 Inne inwestycje długoterminowe 0.00 0.00

V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0.00 0.00

1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0.00 0.00

2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0.00 0.00

B Aktywa obrotowe 1,520,732.67 1,049,063.00

I Zapasy 0.00 0.00

1 Materiały 0.00 0.00

2 Półprodukty i produkty w toku 0.00 0.00

3 Produkty gotowe 0.00 0.00

4 Towary 0.00 0.00

5 Zaliczki na dostawy i usługi 0.00 0.00

II Należności krótkoterminowe 4,000.00 10,900.00

1 Należności od jednostek powiązanych 0.00 0.00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 0.00 0.00

- do 12 miesięcy 0.00 0.00

- powyżej 12 miesięcy 0.00 0.00

b) inne 0.00 0.00

2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale

0.00 0.00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 0.00 0.00

- do 12 miesięcy 0.00 0.00

- powyżej 12 miesięcy 0.00 0.00

b) inne 0.00 0.00

3 Należności od pozostałych jednostek 4,000.00 10,900.00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 0.00 6,900.00

- do 12 miesięcy 0.00 6,900.00

- powyżej 12 miesięcy 0.00 0.00

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz 
innych tytułów publicznoprawnych

0.00 0.00

c) inne 4,000.00 4,000.00

d) dochodzone na drodze sądowej 0.00 0.00

III Inwestycje krótkoterminowe 1,507,267.62 1,004,428.07

1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 1,507,267.62 1,004,428.07

a) w jednostkach powiązanych 0.00 0.00

- udziały lub akcje 0.00 0.00

- inne papiery wartościowe 0.00 0.00

- udzielone pożyczki 0.00 0.00

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0.00 0.00

b) w pozostałych jednostkach 0.00 0.00

- udziały lub akcje 0.00 0.00

- inne papiery wartościowe 0.00 0.00

- udzielone pożyczki 0.00 0.00

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0.00 0.00

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1,507,267.62 1,004,428.07

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1,507,267.62 1,004,428.07
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- inne środki pieniężne 0.00 0.00

- inne aktywa pieniężne 0.00 0.00

2 Inne inwestycje krótkoterminowe 0.00 0.00

IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9,465.05 33,734.93

C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0.00 0.00

D Udziały (akcje) własne 0.00 0.00

AKTYWA razem 1,553,405.11 1,063,220.20

PASYWA

A Kapitał (fundusz) własny 1,540,670.28 1,057,153.50

I Kapitał (fundusz) podstawowy 1,200.00 1,200.00

II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym nadwyżka wartości sprzedaży (wartości 
emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)

0.00 0.00

III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym z tytułu aktualizacji wartości 
godziwej

0.00 0.00

IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0.00 0.00

- tworzone zgodnie z umową (statusem) spółki 0.00 0.00

- na udziały (akcje) własne 0.00 0.00

VI Zysk (strata) z lat ubiegłych 1,539,470.28 0.00

VII Zysk (strata) netto 0.00 1,055,953.50

VIII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0.00 0.00

B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12,734.83 6,066.70

I Rezerwy na zobowiązania 0.00 0.00

1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0.00 0.00

2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0.00 0.00

- długoterminowa 0.00 0.00

- krótkoterminowa 0.00 0.00

3 Pozostałe rezerwy 0.00 0.00

- długoterminowa 0.00 0.00

- krótkoterminowa 0.00 0.00

II Zobowiązania długoterminowe 0.00 0.00

1 Wobec jednostek powiązanych 0.00 0.00

2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie 
w kapitale

0.00 0.00

3 Wobec pozostałych jednostek 0.00 0.00

a) kredyty i pożyczki 0.00 0.00

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0.00 0.00

c) inne zobowiązania finansowe 0.00 0.00

d) zobowiązania wekslowe 0.00 0.00

e) inne 0.00 0.00

III Zobowiązania krótkoterminowe 12,734.83 6,066.70

1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0.00 0.00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 0.00 0.00

- do 12 miesięcy 0.00 0.00

- powyżej 12 miesięcy 0.00 0.00

b) inne 0.00 0.00

2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale

0.00 0.00
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Sporządzono dnia: 2017-06-20

Barbara Wałachowska

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Tomasz Poniatowski

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 
2 ustawy o rachunkowości

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 0.00 0.00

- do 12 miesięcy 0.00 0.00

- powyżej 12 miesięcy 0.00 0.00

b) inne 0.00 0.00

3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 12,734.83 6,066.70

a) kredyty i pożyczki 0.00 0.00

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0.00 0.00

c) inne zobowiązania finansowe 0.00 0.00

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 0.00 0.00

- do 12 miesięcy 0.00 0.00

- powyżej 12 miesięcy 0.00 0.00

e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0.00 0.00

f) zobowiązania wekslowe 0.00 0.00

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych 
tytułów publicznoprawnych

5,600.83 5,408.95

h) z tytułu wynagrodzeń 0.00 0.00

i) inne 7,134.00 657.75

4 Fundusze specjalne 0.00 0.00

IV Rozliczenia międzyokresowe 0.00 0.00

1 Ujemna wartość firmy 0.00 0.00

2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0.00 0.00

- długoterminowe 0.00 0.00

- krótkoterminowe 0.00 0.00

PASYWA razem 1,553,405.11 1,063,220.20
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Pozycja Wyszczególnienie Kwota za rok 
poprzedni

Kwota za rok 
obrotowy

1 2 3 4

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym od jednostek 
powiązanych

0.00 0.00

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0.00 0.00

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - 
wartość ujemna)

0.00 0.00

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0.00 0.00

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0.00 0.00

B. Koszty działalności operacyjnej 0.00 0.00

I. Amortyzacja 0.00 0.00

II. Zużycie materiałów i energii 0.00 0.00

III. Usługi obce 0.00 0.00

IV. Podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy 0.00 0.00

V. Wynagrodzenia 0.00 0.00

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne 0.00 0.00

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 0.00 0.00

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0.00 0.00

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 0.00 0.00

D. Pozostałe przychody operacyjne 2,320,840.78 1,725,439.57

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0.00 0.00

II. Dotacje 0.00 0.00

III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0.00 0.00

IV. Inne przychody operacyjne 2,320,840.78 1,725,439.57

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2,320,840.78 1,725,439.57

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 0.00

3. Inne przychody operacyjne 0.00 0.00

E. Pozostałe koszty operacyjne 814,389.63 684,066.48

I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0.00 0.00

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0.00 0.00

III. Inne koszty operacyjne 814,389.63 684,066.48

1. Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 779,319.71 648,523.91

2. Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 0.00

3. Inne koszty operacyjne 35,069.92 35,542.57

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 1,506,451.15 1,041,373.09

G. Przychody finansowe 33,019.13 14,580.41

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym 0.00 0.00

a) od jednostek powiązanych, w tym w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale

0.00 0.00

RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT
na dzień: 2016-12-31
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o 

rachunkowości
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Sporządzono dnia: 2017-06-20

Barbara Wałachowska

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Tomasz Poniatowski

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 
2 ustawy o rachunkowości

b) od jednostek pozostałych, w tym w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale

0.00 0.00

II. Odsetki, w tym od jednostek powiązanych 33,019.13 14,580.41

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym w jednostkach 
powiązanych

0.00 0.00

IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0.00 0.00

V Inne 0.00 0.00

H. Koszty finansowe 0.00 0.00

I. Odsetki, w tym dla jednostek powiązanych 0.00 0.00

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym w jednostkach 
powiązanych

0.00 0.00

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0.00 0.00

IV. Inne 0.00 0.00

I. Zysk (strata) brutto (F + G - H) 1,539,470.28 1,055,953.50

J. Podatek dochodowy 0.00 0.00

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0.00 0.00

L. Zysk (strata) netto (I - J - K) 1,539,470.28 1,055,953.50
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych 
oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i 
zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla 
majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub 
umorzenia:
Wartość brutto środków trwałych w roku 2016 przedstawia się następująco:
Urządzenia techniczne i maszyny
BO 39651,98zł ZW 3348,00zł BZ 42999,98zł
Środki transportu
BO 86700,90zł ZM 85150,50zł BZ 1520,40zł
Inne środki trwałe
BO 5022,71zł BZ 5022,71zł
Razem wartość środków trwałych
BO 131375,59zł ZW 3348,00zł ZM 85180,50zł BZ 49543,09zł
Umorzenie środków trwałych w roku 2016 przedstawia się następująco:
Urządzenia techniczne i maszyny
BO 33732,76zł ZW 7007,76zł BZ 40740,52zł
Środki transportu
BO 72859,80zł ZW 13384,98zł ZM 85180,50zł BZ 1064,28zł
Inne środki trwałe
BO 585,97zł ZW 1004,52zł BZ 1590,49zł
Razem umorzenie środków trwałych
BO 107178,53zł ZW 21397,26zł ZM 85180,50zł BZ 43395,29zł
Wartość netto środków trwałych w roku 2016 przedstawia się następująco:
Urządzenia techniczne i maszyny
BO 5919,22zł BZ 2259,46zł
Środki transportu
BO 13841,10zł BZ 456,12zł
Inne środki trwałe
BO 4436,74zł BZ 3432,22zł
Wartość wartości niematerialnych i prawnych w roku 2016 przedstawia się następująco:
BO 59296,22zł ZW 7680,00zł BZ 66976,22zł
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych w roku 2016 przedstawia się następująco:
BO 50820,84zł ZW 8145,98zł BZ 58966,82zł
Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych w roku 2016 przedstawia się następująco:
BO 8475,38zł BZ 8009,40zł

Fundacja nie posiada: gruntów użytkowanych wieczyście, nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków 
trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, zobowiązań wobec budżetu 
państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli oraz 
subskrybowanych akcji.
Fundusz zapasowy w roku 2016 przedstawia się następująco:
BO 0,00zł BZ 0,00zł
Fundusz rezerwowy w roku 2016 przedstawia się następująco:
BO 0,00zł BZ 0,00zł

Fundacja w roku 2016 nie utworzyła rezerw. Nie wystąpiły również zobowiązania długoterminowe.

Pozycja w rozliczeniach międzyokresowych czynnych kosztów operacji w roku 2016 przedstawia się 
następująco:
BO 9465,05zł BZ 33734,93zł
W 2016 roku nie wystąpiły bierne rozliczenia międzyokresowe.
W Fundacji nie występują zobowiązania zabezpieczone na majątku oraz zobowiązania warunkowe.

II
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Sporządzono dnia:2017-06-20

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów nie występują z uwagi na fakt, że Fundacja nie 
prowadzi działalności gospodarczej. Nie wystąpiły również odpisy aktualizujące wartość środków trwałych oraz 
zapasów, a także przychody, koszty i wyniki działalności zaniechanej. Fundacja nie posiada środków trwałych 
w budowie.

W roku 2016 Fundacja nie poniosła żadnych nakładów na niefinansowe aktywa trwale. Nie są planowane na 
rok 2017 nakłady na niefinansowe aktywa trwałe.

Zyski i straty nadzwyczajne, z podziałem na losowe i pozostałe w roku 2016 w Fundacji nie wystąpiły.

Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych w roku 2016 nie wystąpił.
III

Pozycja bilansu oraz rachunek zysków i strat nie były w roku 2016 wyrażone w walutach obcych.

IV

nie dotyczy

V

Fundacja nie jest powiązana z innymi jednostkami, w roku 2016 nie zakładała spółek, w tym spółek 
handlowych.
W 2016 roku w Fundacji nie wystąpiły umowy nieuwzględnione w bilansie. 
Przeciętna liczba zatrudnionych w Fundacji w roku 2016 w przeliczeniu na pełne etaty wyniosła 1,7, w tym 
pełny etat menadżerski oraz etat w wymiarze 3/4 dla specjalisty.

VI

W sprawozdaniu finansowym za rok 2016 nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat ubiegłych. Nie wystąpiły 
również znaczące zdarzenia po dniu bilansowym.
W roku 2016 nie wprowadzono zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian 
sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, które by spowodowały istotny wpływ na sytuację 
majątkową, finansową, wynik finansowy, czy zmiany w kapitale (funduszu) własnym jednostki. 
Dane liczbowe sprawozdań finansowych za rok bieżący w stosunku do roku ubiegłego zapewniają 
porównywalność.

VII

W roku 2016 Fundacja nie podejmowała wspólnych przedsięwzięć, które nie podlegają konsolidacji. Nie jest 
także powiązana z innymi jednostkami. W związku z powyższą informacją sporządzanie skonsolidowanego 
sprawozdania Fundacji nie dotyczy.

VIII

W roku 2016 Fundacja nie połączyła się z inną jednostką. W związku z powyższym nie było sporządzane 
sprawozdanie finansowe obejmujące okres połączenia.

IX

Fundacja działa przy założeniu dalszej kontynuacji działalności i nie stwierdza się występowania niepewności 
co do możliwości kontynuowania działalności przez Fundację w przyszłości.

X

Fundacji nie są znane informacje, inne niż wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na 
ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy.
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Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2016

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2017-06-27

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     LUBELSKIE

Gmina NAŁĘCZÓW

Powiat PUŁAWSKI

Ulica Nr domu 3 Nr lokalu 

Miejscowość SADURKI Kod pocztowy 24-150 Poczta NAŁĘCZÓW Nr telefonu 81-501-77-09

Nr faksu 81-501-77-09 E-mail biuro@fundacja-
kubus.pl

Strona www www.fundacja-kubus.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2009-09-29

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 06045397600000 6. Numer KRS 0000324460

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Tomasz Poniatowski Prezes Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Janina Kozaczuk Przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

Maria Nogacz Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA POMOCY CHORYM I DZIECIOM "KUBUŚ"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Niesienie pomocy szczególnie potrzebującym tj. chorym, 
niepełnosprawnym, dzieciom z ubogich rodzin, wykluczonym, 
bezrobotnym oraz wszystkim znajdującym się w trudnej sytuacji, 
szczególnie na obszarach wiejskich.
2. Prowadzenie i promowanie wszechstronnej działalności w zakresie 
ochrony zdrowia oraz prowadzenia i wspierania inicjatyw o charakterze 
zdrowotnym, edukacyjnym i charytatywnym.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 
niesklasyfikowana, w tym:
a/ pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
b/ działalność charytatywna,  m. in. finansowanie zakupu leków dla osób 
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej,
c/ ochrona i promocja zdrowia, m.in. organizowanie turnusów 
wypoczynkowych dla dzieci z ubogich wiejskich rodzin pod hasłem 
„zdrowie” 
d/ działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
e/ promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, pozostających bez pracy i zagrożonych 
zwolnieniem z pracy, w tym również zakładanie Podmiotów Ekonomii 
Społecznej np. Spółdzielni Socjalnych, Spółek z o.o. non profit itp.
f/ krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
g/ pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i   
wojen w kraju i za granicą,
h/działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka.
i/działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości,
j/działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów 
realizujących zadania pożytku publicznego.
58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza, w tym:
a/ prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów 
statutowych.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Ósmy rok działalności, podobnie jak w latach poprzednich, to kontynuacja stałych programów, 
realizowanych w ramach działalności nieodpłatnej pożytku publicznego. Były to:
1. Pomoc charytatywna.
2. Wypoczynek dzieci i młodzieży z ubogich rodzin.
3. Bezpieczna droga do szkoły. 
4. Pierwsza pomoc.
5. Wyrównywanie szans.

          Pierwszym z realizowanych programów w roku 2016 jest „Pomoc charytatywna”. Wsparcie 
udzielane było zarówno dzieciom, młodzieży, jak osobom dorosłym, w tym w wieku emerytalnym. 
Wszyscy znajdują się w bardzo ciężkiej sytuacji zdrowotnej i materialnej, która nie pozwala im 
samodzielnie finansować kosztownego leczenia i rehabilitacji, a czasem nawet produktów pierwszej 
potrzeby. W danym okresie sprawozdawczym w ramach pomocy charytatywnej Fundacja między 
innymi: sfinansowała oraz dofinansowała leki, rehabilitacje, terapie, spełniła marzenia dzieci tak ważne 
ze względu na rozwój psychiczny, jak i fizyczny, w tym między innymi zabieg chirurgiczny u małego 
chłopca czy perukę dla młodej baletnicy, pokryła koszty związane z zakupem produktów pierwszej 
potrzeby, takich jak opał, artykuły chemiczne czy żywnościowe.

         W roku 2016 Fundacja samodzielnie zorganizowała kolonie nad Bałtykiem dla 37 dzieci -  uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjalnych. Realizację wsparło Mazowieckie Kuratorium Oświaty. 
Uczestnikom kolonii zapewniono ciekawy i zróżnicowany program rozrywkowo-edukacyjny. W ciągu 
dwutygodniowego pobytu koloniści mieli dużo możliwości na zapoznanie się z walorami przyrodniczo-
architektonicznymi oraz nadmorskim klimatem. Zażywali kąpieli nie tylko słonecznych, lecz także i 
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tradycyjnych mokrych na piaszczystej plaży pod czujnym okiem ratownika. Nie zabrakło zajęć o 
charakterze edukacyjnym, przypominającym młodzieży zachowanie na drodze, zarówno pieszo jak i 
podczas poruszania się rowerem oraz zasad bezpieczeństwa nie tylko na drodze. Jako, że turnus był 
zorganizowany pod hasłem wzmocnienia cech Polaka patrioty, prowadzone były zajęcia świetlicowe o 
tematyce historycznej oraz orgaznizowane wycieczki do miejsc powiązanych, w tym Bunkrów Buchera, 
Muzeum Wsi Słowińskiej, zabytkowej osady latarników wraz z wejściem na XIX-wieczną latarnię 
morską. By urozmaicić codzienne zajęcia, kolonistom zapewniano dodatkowe atrakcje, takie jak wyjazd 
do Smołdzińskiego Lasu, wejście na wzgórze Rosokół czy taras widokowy nad jeziorem Łebsko, 
wycieczka autokarowa do Ustki, Łeby i Czełpina, gdzie atrakcjami było między innymi zwiedzanie portu 
oraz rejs statkiem Gryf.  Dodatkową atrakcją była wycieczka do Sea Parku – gdzie koloniści uczestniczyli 
w pokazie karmienia fok, zwiedzali oceanarium i wybrali się do kina 5D. Tradycyjnie urządzano też 
dyskoteki, konkursy, karaoke, chrzest kolonijny, zawody i konkursy różnego rodzaju, igrzyska sportowe 
nie zapominając o nagrodach. Każdy uczestnik kolonii został dodatkowo wyposażony w odblaski, 
zwiększające widoczność na drodze.
          Dodatkowo Fundacja wsparła finansowo letni wypoczynek w formie półkolonii dla najuboższych 
dzieci w jednej z małych wiejskich szkół podstawowych w województwie warmińsko-mazurskim. Dzięki 
zaangażowaniu wielu osób, dzieciaki obok zajęć sportowych i świetlicowych, odbyły między innymi 
wycieczkę autokarową do Welskiego Parku Krajobrazowego w Jeleniu oraz do Torunia, gdzie oczywiście 
oprócz interaktywnej wizyty w Muzeum Piernika, wybrały się również do Centrum Nowoczesności Młyn 
oraz na spektakl teatralny w Teatrze Baj Pomorski. Dodatkowo zorganizowano im wyjście na Farmę 
Nowego w Kiełpinach, gdzie atrakcjami były jazdy konne oraz kiełbaski prosto z ogniska. Wypoczynek z 
całą pewnością pozwolił najmłodszym miło i aktywnie spędzić choć część wakacji.

          Bezpieczna droga do szkoły, jak sama nazwa wskazuje, ma na celu wpływać na poprawę 
bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, zwłaszcza tych, którzy poruszają się po zmroku po drogach, 
przemieszczając się do szkoły lub do domu. W tym roku program objął między innymi sfinansowanie 
wykonania niebagatelnej liczby 20000szt akcesoriów odblaskowych, które trafiły głównie do dzieci i 
młodzieży z obszarów wiejskich. Podczas różnego rodzaju warsztatów, szkoleń, pokazów, pogadanek i 
konkursów uczniowie i przedszkolaki dowiadywali się podstaw bezpiecznego zachowania na drodze i 
nie tylko. Często wiedzę tą przekazywały osoby stanowiące autorytet w tej kwestii, czyli policjanci i 
strażacy. 
          Nasze odblaskowe upominki, dzięki nawiązanej współpracy, trafiły także do Ochotniczych Straży 
Pożarnych oraz na Rodzinne Pikniki, w czasie których rozdawano odblaski uczestnikom.

          Pierwsza pomoc to program, który powstał w celu podnoszenia społecznej świadomości oraz 
umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Narzędziem pomagającym go realizować jest Karta SOS. Jest 
ona oficjalnie zaaprobowana przez Polską Radę Resuscytacji. Stanowi kompletną instrukcję udzielania 
pierwszej pomocy oraz informacje dotyczące właściwego zabezpieczania miejsca wypadku, wezwania 
służb ratunkowych i podjęcia podstawowych czynności podtrzymujących przy życiu ofiary wypadku. 
Karty, podobnie jak w latach ubiegłych zostały bezpłatnie rozdystrybuowane w wielu miastach w Polsce 
i trafiły do około 20 000 uczestników ruchu, czyli kierowców, rowerzystów i pieszych.
Karty trafiały do wielu osób także poprzez Pikniki Rodzinne czy szkolenia prowadzone przez 
zaprzyjaźnione organizacje pozarządowe.

          Wyrównywanie szans to program mający na celu wspieranie, realizowane w formie finansowania 
lub dofinansowania, rozwijania pasji i doskonalenia osobistego dzieci z obszarów wiejskich oraz 
niepełnosprawnych. W tym roku sprawozdawczym Fundacja wsparła tzw. Klasy Wspomagania 
Rozwoju. Dzięki tym klasom dzieci niepełnosprawne intelektualnie mają możliwość kontaktu ze 
zdrowymi rówieśnikami, uczą się jak żyć i radzić sobie w otaczającym świecie. Pomoc polegała na 
dofinansowaniu wycieczki edukacyjnej pod hasłem Zielonej Szkoły do Biskupina dla wspomnianych 
dzieci oraz ich opiekunów. Jest to doskonała forma terapii, która pomaga zmniejszać bariery 
psychologiczne, stanowiąc znakomitą możliwość integracji z rówieśnikami, a na dodatek pozwala 
oderwać się od trudów codziennej, żmudnej rehabilitacji. Wyjazd poprzez zabawę rozwija uwagę dzieci, 
ich ciekawość świata, wiedzę ogólną oraz samodzielność. Obok pieszych wycieczek, wyjazdy obejmują 
zawsze interaktywne warsztaty tematyczne, obcowanie w przyrodą oraz relaks i rozrywkę w parkach 
zabaw.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

40047

4

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

-

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

ochrona i promocja 
zdrowia

Ta sfera działalności 
jest realizowana między 
innymi poprzez akcję 
„Bezpieczna droga do 
szkoły”. Jak sama 
nazwa wskazuje, ma na 
celu wpływać na 
poprawę 
bezpieczeństwa 
pieszych i rowerzystów, 
zwłaszcza tych, którzy 
poruszają się po 
zmroku po drogach, 
przemieszczając się do 
szkoły lub do domu. W 
tym roku program objął 
między innymi 
sfinansowanie 
wykonania 
niebagatelnej liczby 
20000szt akcesoriów 
odblaskowych, które 
trafiły głównie do dzieci 
i młodzieży z obszarów 
wiejskich. Więcej 
informacji znajduje się 
w opisie działalności 
pożytku publicznego.

94.99.Z

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

pomoc społeczna, w tym 
pomoc rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji 
życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób

Jest to program 
„Pomoc charytatywna”. 
Wsparcie udzielane 
było zarówno dzieciom, 
młodzieży, jak osobom 
dorosłym, w tym 
w wieku emerytalnym. 
Wszyscy znajdują się w 
bardzo ciężkiej sytuacji 
zdrowotnej (większość 
osób jest w posiadaniu 
orzeczenia 
o niepełnosprawności) 
oraz materialnej, która 
nie pozwala im 
samodzielnie 
finansować 
kosztownego leczenia i 
rehabilitacji, a czasem 
nawet produktów 
pierwszej potrzeby. 
Często są to osoby, 
którym wsparcie 
udzielane jest częściej 
niż raz w roku. Więcej 
informacji znajduje się 
w opisie działalności 
pożytku publicznego.

94.99.Z

wypoczynek dzieci i 
młodzieży

To program 
prowadzony przez 
Fundację od momentu 
jej powstania. Jego 
głównym celem jest 
organizacja 
wypoczynku, głównie 
letniego dla dzieci i 
młodzieży z ubogich 
rodzin. W roku 2016 
Fundacja samodzielnie 
zorganizowała kolonie 
nad Bałtykiem dla 37 
dzieci. Uczestnikom 
kolonii zapewniono 
ciekawy i zróżnicowany 
program rozrywkowo-
edukacyjny, o 
charakterze 
historyczno-
patriotycznym. W ciągu 
dwutygodniowego 
pobytu koloniści mieli 
dużo możliwości na 
zapoznanie się z 
walorami przyrodniczo-
architektonicznymi oraz 
nadmorskim klimatem. 
Więcej informacji 
znajduje się w opisie 
działalności

94.99.Z
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 1,740,019.98 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,725,439.57 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 14,580.41 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

18,130.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 132,709.68 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 18,130.00 zł
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0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 35,129.61 zł

0.00 zł

1,760.61 zł

319.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

33,050.00 zł

2.4. Z innych źródeł 1,554,050.69 zł

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 1,499,609.86 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 642,498.29 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 684,066.48 zł 642,498.29 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

648,523.91 zł 642,498.29 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

35,542.57 zł

0.00 zł 0.00 zł

1 Pomoc charytatywna 204,164.73 zł

2 Wypoczynek dzieci i młodzieży 177,864.54 zł

3 Bezpieczna droga 158,902.60 zł

4 Pierwsza pomoc 96,620.38 zł

1 Pomoc charytatywna 177,864.54 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,076,915.66 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

2.0 osób

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

4,500.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

Druk: MPiPS 8



1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

1.7 etatów8.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

0.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 327,523.08 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

114,800.00 zł

114,800.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

0.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

4.00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

1.00 osób

3.00 osób
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- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 212,723.08 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego

327,523.08 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 327,523.08 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

27,293.59 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

Kwota z pkt 7 dotyczy łącznej sumy wynagrodzeń 
wszystkich pracowników organizacji w ujęciu miesięcznym, 
zgodnie z komentarzem do pkt 4. Natomiast przeciętne 
wynagrodzenie brutto na 1 pracownika wyniosło 
2729,36zł.

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

7,600.00 zł
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VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Wypoczynek dzieci i 
młodzieży

oprawa zdrowia, poprawa 
bezpieczeństwa dzieci i 
młodzieży zagrożonej 
wykluczeniem społecznym oraz 
zapewnienie im aktywnego 
wypoczynku

Wojewoda Mazowiecki 18,130.00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Podana w pkt II.2.1 liczba odbiorców działań organizacji jest liczbą przybliżoną, ponieważ trudno dokładnie określić 
liczbę odbiorców akcji bezpieczna droga do szkoły oraz pierwsza pomoc.
Fundacja Pomocy Chorym i Dzieciom „Kubuś” składa serdeczne Podziękowania wszystkim Darczyńcom, 
Sponsorom, Partnerom i Wolontariuszom. Dzięki otrzymanemu wsparciu, działamy już ponad 8 lat i niesiemy pomoc 
i uśmiech wielu potrzebującym.

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Tomasz Poniatowski/12.06.2017r. Data wypełnienia sprawozdania 2017-06-20
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