
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

Fundacja Pomocy Chorym i Dzieciom Kubuś

Sadurki 3, 24-150 Nałęczów

NIP: 9462574881
KRS: 0000324460

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

od 01-01-2018 roku do 31-12-2018 roku

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie
istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Fundację działalności.

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

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości obowiązującymi jednostki pozarządowe. W
Sprawozdaniu finansowym Fundacja wykazuje zdarzenia zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik Finansowy fundacji za rok obrotowy
obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z nimi koszty zgodnie z zasadami memoriału,
współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Zastosowane uproszczenia dla jednostek pozarządowych:

uproszczona informacja dodatkowa do Bilans

jednostka nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych

Fundacja nie tworzy rezerw

Fundacja nie tworzy odpisów aktualizujących należności

Zasady wyceny aktywów i pasywów opierają się na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości oraz w rozporządzeniu. Aktywa i
pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy.

• środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny),
pomniejszonych o odpisy umorzeniowe(amortyzacyjne), z tym, że środki trwałe otrzymane nieodpłatnie, wycenia się na podstawie decyzji
właściwego organu według wartości określonych w decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny według ceny rynkowej na dzień otrzymania
darowizny. Wartość rynkową określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z
uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia;

• wartości niematerialne i prawne to w szczególności autorskie prawa majątkowe do programów komputerowych oraz licencje do korzystania
z programów komputerowych, które wycenia się według zasad przyjętych dla środków trwałych;

• środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości wyższej od kwoty ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku
dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2001r. Nr 54 poz. 654 ze zm.) tj. powyżej 10 000,00 zł, zwane dalej podstawowymi środkami
trwałymi, podlegają umarzaniu w równych ratach (metodą linową) na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych
określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Stawki te określić należy na dzień przyjęcia środka trwałego do
użytkowania. Amortyzację nalicza się w okresach miesięcznych.

• na dzień bilansowy podstawowe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000,00 zł (z wyjątkiem gruntów,
które nie podlegają amortyzacji) wycenia się w wartości netto tj. po pomniejszeniu odpisów amortyzacyjnych ustalonych na dzień bilansowy;
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• jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu (przebudowie, rozbudowie, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji), to wartość początkową tych
środków, powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych.

• odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) dokonuje się poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
przyjęto środek trwały, wartość niematerialną i prawną do użytkowania, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie wartości
odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) z jego wartością początkową lub, w którym środek trwały przeznaczono do likwidacji, sprzedano
lub stwierdzono jego niedobór;

• Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej równej lub niższej niż 1.500,00 zł są
zaliczane bezpośrednio do kosztów zużycia materiałów.

• Składniki majątku o wartości początkowej ponad 1.500 zł do 10 000,00 zł wprowadza się do ewidencji ilościowo-wartościowej
wyposażenia i umarza jednorazowo w miesiącu ich zakupu.

• środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Środki pieniężne wyrażone w walutach
obcych, wycenia się na dzień przeprowadzenia operacji, w wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie według kursu dla danej waluty na
dzień przeprowadzenia operacji walutowej, stosowanego przez bank z którego usług korzysta jednostka; lub wg kursu średniego NBP z dnia
poprzedzającego operację w przypadku gdy bank nie podaje kursu przeliczeniowego. Na koniec każdego roku obrotowego dokonuje się
wyceny środków w walutach obcych wg kursu średniego NBP

Data sporządzenia: 2019-03-31

Data zatwierdzenia: 2019-06-30

Katarzyna Mazur Tomasz Poniatowski

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

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości
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BILANS
zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości 

sporządzony na dzień: 2018-12-31

Data sporządzenia: 2019-03-31

Katarzyna Mazur

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

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

Stan na

2018-01-01 2018-12-31

AKTYWA

A. Aktywa trwałe 12 715,71 5 701,77

I. Wartości niematerialne i prawne 5 818,75 1 828,75

II. Rzeczowe aktywa trwałe 6 896,96 3 873,02

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B. Aktywa obrotowe 592 263,76 259 850,57

I. Zapasy 0,00 0,00

II. Należności krótkoterminowe 4 147,00 4 146,38

III. Inwestycje krótkoterminowe 563 708,12 248 369,51

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 24 408,64 7 334,68

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 0,00

AKTYWA razem 604 979,47 265 552,34

PASYWA

A. Fundusz własny 579 077,77 248 876,13

I. Fundusz statutowy 1 200,00 1 200,00

II. Pozostałe fundusze 0,00 0,00

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00

IV. Zysk (strata) netto 577 877,77 247 676,13

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 25 901,70 16 676,21

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 25 901,70 16 676,21

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

PASYWA razem 604 979,47 265 552,34

Data zatwierdzenia: 2019-06-30
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Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o 

rachunkowości 

za okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

Data sporządzenia: 2019-03-31

Katarzyna Mazur

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

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

Stan na koniec

Pozycja Wyszczególnienie roku 
poprzedniego

roku 
bieżącego

1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 1 150 955,07 633 283,56

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 1 150 955,07 633 283,56

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

B. Koszty działalności statutowej 573 206,75 382 581,74

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 573 206,75 382 581,74

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00

III. Koszty pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) 577 748,32 250 701,82

D. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 0,00

E. Koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 0,00 0,00

G. Koszty ogólnego zarządu 8 251,64 5 780,34

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) 569 496,68 244 921,48

I. Pozostałe przychody operacyjne 1 662,03 0,24

J. Pozostałe koszty operacyjne 33,73 0,00

K. Przychody finansowe 6 752,79 2 754,41

L. Koszty finansowe 0,00 0,00

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 577 877,77 247 676,13

N. Podatek dochodowy 0,00 0,00

O. Zysk (strata) netto (M-N) 577 877,77 247 676,13

Data zatwierdzenia: 2019-06-30
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Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Kwota zobowiązań wynosi 16 676,21zł, składają się na nią następujące pozycje:

Zobowiązania wobec dostawców: 473,55zł

Zobowiązania wobec budżetu: 9547,96zł

Zobowiązania wobec pracowników:6654,70zł

Pożyczki: 0,00zł

Pozostałe zobowiązania: 0,00zł

Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych
nieuwzględnionych w bilansie

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Nie udzielono zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ani nie wystąpiły zobowiązania
zaciągnięte w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na majątek organizacji składają się

1) Aktywa trwałe 5701,77zł

2) Aktywa obrotowe 259.850,57zł

- zapasy 0,00zł

- środki finansowe w kasie 0,00zł

- środki finansowe na rachunku bankowym 248.369,51zł

- należności 4146,38zł

- należne wpłaty od fundatorów 0,00zł

- Rozliczenia międzyokresowe 7334,68zł

3) Pasywa

– Fundusz Własny 248.876,13zł

- fundusz statutowy: 1.200,00zł

- zysk (strata) z lat ubiegłych: 0,00zł

- zysk (strata) roku bieżącego: 247.676,13zł

4) Pasywa – Zobowiązania i Rezerwy 16.676,21zł

- zobowiązania  16.676,21zł

- przychody przyszłych okresów (dotacje na rok przyszły) 0,00zł

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach
wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o
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przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Nadwyżka przychodów nad kosztami z roku ubiegłego 577.877,77zł

Przychody z 1% podatku 42.635,30zł

Darowizny od osób fizycznych 770,49zł

Darowizny od firm 0,00zł

Dotacje ze źródeł publicznych 12.000,00zł

Przychody finansowe 2754,41zł

Przychody operacyjne 0,24zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności statutowej nieodpłatnej:

Program Pomoc charytatywna 101 537,68zł
Program Bezpieczna Droga 122 734,24zł
Program Wypoczynek Dzieci i Młodzieży 143 923,77zł
Program Wyrównanie Szans 14 386,05zł
Koszty administracyjne 5 780,34zł
Koszty operacyjne 0,00zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wartość funduszu nie zmieniła się

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów
i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych

Przychody z 1% podatku uzyskane w 2018 roku: 42 635,30zł

Wydatki sfinansowane z 1% podatku w 2018 roku:

Program Pomoc charytatywna 95 144,75zł
Program Bezpieczna Droga 115 006,84zł
Program Wypoczynek Dzieci i Młodzieży 134 861,90zł
Program Wyrównanie Szans 13 480,35zł

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce

nie dotyczy

Data sporządzenia: 2019-03-31

Data zatwierdzenia: 2019-06-30

Katarzyna Mazur Tomasz Poniatowski

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

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

        Druk: NIW-CRSO



        Druk: NIW-CRSO



Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2018

• 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 2019-06-30

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

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

Pierwszym z realizowanych programów w roku 2018 jest wypoczynek dzieci i młodzieży z ubogich rodzin. Fundacja 
dofinansowała kolonie nad morzem dla 45 dzieci - uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Uczestnikom kolonii 
zapewniono ciekawy i zróżnicowany program rozrywkowo-edukacyjny, mieli dużo możliwości na zapoznanie się z walorami 
przyrodniczo-architektonicznymi oraz nadmorskim klimatem. Koloniści zażywali kąpieli słonecznych oraz nad Bałtykiem 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. By urozmaicić codzienne 
zajęcia, kolonistom zapewniano dodatkowe atrakcje, takie jak: zwiedzanie Władysławowa – królewski port, zabytki miasta, port 
rybacki, Aleja Gwiazd Polskiego Sportu, pomnik „Korona Himalajów” i inne atrakcje turystyczne, wycieczka na najbardziej 
wysunięty na północ obszar Polski, wejście na latarnię Rozewie, spacer deptakiem w Jastrzębiej Górze, pociągiem na początek 
Polski - wycieczka na Hel – spotkanie z fokami, spacer na początek Polski, Cypel Półwyspu Helskiego, wycieczka do Gdańska – 
miasta Neptuna, gdzie odwiedzili fontannę Neptuna, Ratusz i Katedrę, odbyli spacer długim targiem i  Gdyni – największego 
polskiego portu morskiego, wyprawa na ORB Błyskawica, SS Dar Pomorza, Skwer Kościuszki. Tradycyjnie umilano także czas 
poprzez urządzanie dyskotek, ognisk z pieczeniem kiełbasek, konkursów, koncertów w wykonaniu kolonistów, chrztów oraz 
ślubów kolonijnych, zawodów i konkursów różnego rodzaju, np. „Mam talent”, konkurs fotograficzny – krajobrazy morskie w 
obiektywie czy igrzyska kolonijne, nie zapominając o nagrodach. Dzieci miały możliwość brać udział w grach i zabawach 
sportowych, spędzały wolny czas m.in. przy grach planszowych, wykonując prace plastyczne różnymi technikami, miały 
możliwość nauki tańców, takich jak „Belgijka” oraz zabawa fitness na plaży oraz na terenie ośrodka - nauka Wah Gwan Dancehall 
Fitness Class w jamajskim rytmie. Każdy uczestnik kolonii został dodatkowo wyposażony w odblaski, zwiększające widoczność na 
drodze. 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 20000szt akcesoriów odblaskowych, które trafiły głównie 
do dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich. Podczas różnego rodzaju warsztatów, szkoleń, pokazów, pikników, 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. 

W ramach programu „Pomoc charytatywna” wsparcie udzielane było osobom dorosłym, w tym w wieku emerytalnym. Wszyscy 
znajdują się w bardzo ciężkiej sytuacji zdrowotnej (wszyscy są w posiadaniu orzeczenia o niepełnosprawności) i 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. W danym okresie sprawozdawczym w 
ramach pomocy charytatywnej Fundacja między innymi: sfinansowała oraz dofinansowała leki, pokryła koszty związane z 
zakupem produktów pierwszej potrzeby, takich jak środki czystości, środki higieny osobistej oraz artykuły żywnościowe.  
          
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 m.in. 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 nad polskie morze 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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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

20011

1

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 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 
2018 Fundacja dofinansowała kolonie nad 
morzem dla 45 dzieci - uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych. Uczestnikom 
kolonii zapewniono ciekawy i zróżnicowany 
program rozrywkowo-edukacyjny, mieli dużo 
możliwości na zapoznanie się z walorami 
przyrodniczo-architektonicznymi oraz 
nadmorskim klimatem. Więcej informacji 
znajduje się w opisie działalności pożytku 
publicznego.

94.99.Z 134 861,90 zł

2 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 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 115 006,84 zł

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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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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 zysków i strat) 636 038,21 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 633 283,56 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 2 754,41 zł

e) pozostałe przychody 0,24 zł

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. Jeżeli 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. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 42 635,30 zł

3

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 osobom dorosłym, w 
tym w wieku emerytalnym. Wszyscy znajdują się 
w bardzo ciężkiej sytuacji zdrowotnej (wszystkie 
osoby są 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 108 625,10 zł
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 770,49 zł

2.4. Z innych źródeł 580 632,42 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 534 115,78 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 358 493,84 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących 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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 388 362,08 zł 358 493,84 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

1 Pomoc charytatywna 95 144,75 zł

2 Bezpieczna Droga Do Szkoły 115 006,84 zł

3 Wyrównywanie szans 13 480,35 zł

1 Wypoczynek Dzieci i Młodzieży 134 861,90 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 12 000,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

12 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

770,49 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

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)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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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 250 701,82 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

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

382 581,74 zł 358 493,84 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

5 780,34 zł

0,00 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

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.
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1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

1 osób

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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

1,00 etatów

3 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 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)

2 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 osób

2 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 173 163,26 zł

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

173 163,26 zł

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

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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

4 875,00 zł

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

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

14 430,27 zł

3 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) 

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)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

1 osób

2 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

65 520,01 zł

65 520,01 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 107 643,25 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 173 163,26 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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)

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 oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

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

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

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

5 850,00 zł

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

1 Wypoczynek dzieci i 
młodzieży

Poprawa zdrowia, poprawa 
bezpieczeństwa dzieci i 
młodzieży zagrożonej 
wykluczeniem społecznym oraz 
zapewnienie im aktywnego 
wypoczynku - dotacja dotyczy 
zadania zrealizowanego w roku 
2017.

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia 
Społecznego Rolników

12 000,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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 lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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.

Fundacja Pomocy Chorym i Dzieciom „Kubuś” składa serdeczne Podziękowania wszystkim Darczyńcom, 
Sponsorom, Partnerom i Wolontariuszom. Dzięki otrzymanemu wsparciu, działamy już ponad 10 lat i niesiemy 
pomoc i uśmiech wielu potrzebującym.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Tomasz Poniatowski Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1

2019-06-30
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