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1.  Dane organizacji pożytku publicznego 

 

1.1. Nazwa i dane rejestrowe 
 

DOZ Fundacja dbam o zdrowie z siedzibą w Warszawie przy ul. Kupiecka 11, 03-046 Warszawa. 
Fundacja uzyskała w dniu 9 sierpnia 2007r. wpis do KRS pod numerem 0000286305, REGON: 
141079156; NIP: 524-26-19-349. Fundacja posiada własną stronę internetową pod adresem:          
www. fundacja.doz.pl 

W dniu 29 maja 2008r. Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego. 

Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej podjętej w dniu 20 grudnia 2016 r. zmieniona została nazwa 
Fundacji na DOZ Fundacja dbam o zdrowie oraz dokonano zmian w Statucie Fundacji. Powyższe 
zmiany zostały zarejestrowane w KRS w dniu 30 stycznia 2017 r. 

 

1.2. Skład organu zarządzającego 
 

Elżbieta Łacina - Członek Zarządu 

Adres zamieszkania: Łódź, ul. Wyszyńskiego 14/14 

1.3. Skład organu nadzoru 
 

Jacek Szwajcowski  - Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Anna Biendara  - Członek Rady Nadzorczej 
Jacek Dauenhauer  - Członek Rady Nadzorczej 
Zbigniew Molenda  - Członek Rady Nadzorczej 
Ignacy Przystalski  - Członek Rady Nadzorczej 

 

1.4. Cele statutowe Fundacji 
 

 Poprawa zdrowia ludności, zmniejszenie nierówności w dostępie do leczenia i opieki 
farmaceutycznej oraz farmakoterapii 
 pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, w szczególności 
osobom starszym, rodzicom samotnie wychowującym dzieci, osobom przewlekle chorym oraz 
niepełnosprawnym, 
 prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie, ochrony zdrowia oraz ratowania życia, 
w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz 
charytatywnym, 
 prowadzenie wszechstronnej działalności użytecznej, w tym podejmowanie i wspieranie 
inicjatyw w zakresie rozwoju edukacji, nauki i kultury. 
 współpraca ze środowiskiem farmaceutycznym i medycznym celem upowszechniania 
wysokich standardów opieki farmaceutycznej 
 wspieranie idei wolontariatu pracowniczego 
 

http://www.fundacja.doz.pl/
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1.5. Sposób realizacji celów statutowych Fundacji 
 

 

 Fundacja realizuje swój cel poprzez finansowanie w całości lub w części zakupu produktów 
leczniczych i wyrobów medycznych, publikacje oraz organizowanie szkoleń i konferencji dla osób  
i organizacji, których praca i działanie są skierowane do osób znajdujących się w trudnej sytuacji 
życiowej lub materialnej; 
 dla realizacji celu statutowego Fundacja prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku 
publicznego;  
 w okresie sprawozdawczym Fundacja prowadziła wyłącznie nieodpłatną działalność pożytku  
publicznego; 
 Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 

1.6. Najważniejsze sfery działalności pożytku publicznego 
 

 pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób 
 ochrona i promocja zdrowia 
 wspieranie edukacji, nauki i kultury 
 

2. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego 

w okresie sprawozdawczym 

2.1. Opis działalności pożytku publicznego 
 

Niniejszy punkt ma na celu podsumowanie prowadzonych przez  DOZ Fundację dbam o zdrowie 
działań.  

Sposób działania 
Zgodnie z zapisami statutu za sposób realizacji celu statutowego zostało przyjęte m.in. finansowanie 

zakupu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, dla osób, które znajdują się w trudnej sytuacji 

materialnej i życiowej. W praktyce prowadzonej działalności przez organizacje pożytku publicznego 

niezwykle istotnym elementem jest ich transparentność i umiejętność rzetelnego i pełnego 

rozliczenia udzielanej pomocy. Tym co wyróżnia DOZ Fundację dbam o zdrowie są opracowane 

narzędzia, które dają pewność, że środki ofiarowane Fundacji a przekazane jako pomoc dla 

potrzebujących zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, tj. na finansowanie zakupu 

produktów leczniczych i materiałów medycznych.  

W tym celu Fundacja wykorzystuje karty, na których zdeponowane środki mogą być wykorzystane 

jedynie w aptece. W 2016 r. funkcjonowały karty „Podaruj Zdrowie” oraz  karty projektu „Razem 

Możemy Więcej” o różnych  nominałach. 
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2.2.  Opis prowadzonych działań w 2016 roku. 
 

2.2.1 AKCJA „ZOSTAŃ DARCZYŃCĄ”  

W ramach akcji Zostań Darczyńcą prowadzone są działania mające na celu pomoc podopiecznym 
fundacji.  

Akcję „Zostań Darczyńcą” jak i pozostałą działalność Fundacji wspierają znane osoby.   Do grona 
Ambasadorów Fundacji należą już artystka operowa Anna Cymmerman,  himalaista Piotr Pustelnik, 
koncertmistrz Filharmonii Łódzkiej Tomasz Gołębiewski,  sędzia Anna Maria Wesołowska, podróżnik 
Tomasz Grzywaczewski, Karolina Jarzyńska-Nadolska. 

 

 

                   

 

 

2.2.2 PODOPIECZNI FUNDACJI 

W 2016 r. pod opieką Fundacji  znajdowało się 46 podopiecznych, w tym 23 dzieci zaś 4 osoby przyjęto  
do programu w tymże roku. Są to osoby cierpiące na choroby przewlekłe m.in. nowotwory, 

Plakaty z Ambasadorami Fundacji  
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mukowiscydoza, stwardnienie rozsiane, „Zespół Wolframa”, „Zespół Pradego-Willera”, dziecięce 
porażenie mózgowe, autyzm oraz osoby poszkodowane w wypadkach. 

Każdy chętny darczyńca może przekazywać dowolne kwoty darowizn oraz dedykować swój 1% 
podatku na realizację celów statutowych Fundacji lub dla wskazanej przez siebie podopiecznego 
Fundacji. W 2016 r. ok. 80% wpłat z 1% dedykowanych było podopiecznym Fundacji.  

W maju 2016 r. podjęto Uchwałę, iż Fundacja nie udziela pomocy osobom indywidualnym. Jedynymi oosbami 
fizycznymi, które wspiera Fundacja są jej podopieczni. 

 

 

Akcja „Wesoły Dzień Dziecka” oraz „I Ty możesz zostać Św. Mikołajem” 

Jak co roku z okazji Dnia Dziecka oraz Mikołajek mali podopieczni Fundacji otrzymali  upominki od Fundacji 
i jej wolontariuszy. Przed  Mikołajkami  mali podopieczni piszą  listy do Św. Mikołaja z prośbą o wymarzone 
prezenty. Wolontariusze oraz przyjaciele Fundacji spełnili ich życzenia przynosząc zabawki, ubranka, 
słodycze, książki, gry, itp. Każdy podopieczny otrzymał również  list od Św. Mikołaja. Do akcji włączyli się 
wolontariusze indywidualni jak i firmy. Paczki z prezentami rozwieżli pracownicy firmy Pharmalink. 

       

Zuzia i Jaś  z prezentami. 
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Wolontariusze pomagają pakować prezentami. 

W 2016 r. z okazji Świąt Wielkanocnych Fundacja zorganizowała konkurs plastyczny dla małych podopiecznych 
Fundacji.  Laureaci  otrzymali atrakcyjne nagrody, a pozostali uczestnicy pakiety słodyczy. Najładniejsza kartka 
została świąteczną kartką firmową firmy Pelion. 
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Pod koniec listopada uruchomiona została zbiórka środków na operację dla 4 miesięcznego Mikołaja, który urodził 
się z połową serduszka. Dziecko może uratować jedynie operacja. Wolontariusze fundacji zorganizowali na terenie 
spółek wiele akcji w tym akcję ”Charytatywny gofr”.  W zamian za dowolną darowiznę każdy otrzymał upieczone 
smakołyki.   

 

 

2.2.3. PROJEKT „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” 

 

W 2016 r. Fundacja kontynuowała projekt  zapoczątkowany w 2011 r., który   ma na celu integrację i 
rozszerzenie współpracy z  organizacjami działającymi w sektorze ochrony zdrowia,  wspierającymi osoby 
najbardziej potrzebujące. Działając pod hasłem ”Razem Możemy Więcej”, wspólnie przekazujemy 
cykliczną pomoc  na zakup leków i wszelkich wyrobów medycznych. Dzięki współpracy między 
organizacjami pomoc trafiła do  dzieci, osób niepełnosprawnych, samotnych matek, rodzin 
wielodzietnych,  osób bezdomnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Zapoczątkowany 
w maju 2015 r. projekt grantowy był realizowany  do końca kwietnia 2016 r. 

 

Kwota przekazana organizacjom w 2016 r. w projekcie RMW zapoczątkowanym w roku 2015 przez 

Fundację wyniosła 125.900,00 zł.  

W ramach umów dotyczących grantów strategicznych zawartych z organizacjami kwota 

przekazanego wsparcia  przez Fundację wyniosła 158.300,00 zł.  
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2.2.4. DOMY SAMOTNEJ MATKI 

W 2016 r. Fundacja kontynuowała zainicjowany w  2009 r. projekt mający na celu wsparcie samotnych 

matek przebywających w rożnych instytucjach niosącym im pomoc w całej Polsce. Fundacja 

przekazuje placówkom pomoc na zakup leków i artykułów medycznych a także pomoc rzeczową. 

Organizuje zbiórki odzieży, zabawek i książek dla dzieci oraz kobiet. Do tej pory na pomoc DSM 

przekazano ponad 1 mln złotych. Kwota przyznanej  pomocy w 2016 r. to  20 000,00 zł 

W grudniu 2016 . podczas spotkania menagerów wszystkich spółek Pelion zorganizowano akcję 

„Podaruj Misia” dedykowaną dzieciom z Domów Samotnych Matek. Każdy chętny mógł 

własnoręcznie wykonać i ozdobić maskotki, które przekazano 3 placówkom w Łodzi, Wrocławiu i 

Poznaniu. 
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2.2.5. MIKOŁAJKOWY WIECZÓR CHARYTATYWNY   

6 grudniu 2016 r. Fundacja dzięki wsparciu fundatora, firmie Pelion S.A. oraz firmie DOZ S.A. 
zorganizowała  kolejny szósty już Wieczór Charytatywny. Ten Mikołajkowy Wieczór dedykowany był 
kobietom  przebywającym w Domach Samotnych Matek. Fundacja prócz niezbędnego wsparcia na zakup 
wyrobów medycznych chce również pomagać w usamodzielnieniu się kobiet. Potrzeby placówek są różne 
stad pomoc udzielona przez fundację dostosowana będzie do potrzeb indywidulanych placówek. Będzie 
do wsparcie psychologów, prawników, pomoc w podjęciu pracy, itp.   

Gościem specjalnym spotkania była Urszula Dudziak a całość prowadził Tomasz Kammel. 

Całkowita uzbierana kwota z kolacji to 121.973,00 zł  
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2.2.6 KAMPANIA 1%  

W ramach akcji 1% na rzecz Fundacji podatnicy przekazali kwotę 100 355,95 zł. Zgodnie z życzeniem 
podatników w 2016 r. kwota w wysokości 68 100,00 zł  została przekazana podopiecznym Fundacji.  

Natomiast pozostałą kwotę przekazano Domom Samotnych Matek. 

Akcja informacyjna związana z 1% skierowana była do pracowników spółek Pelion, którzy sami 
włączali się do propagowania idei przekazywania podatku w rozliczeniu PIT. 

 

 

2.2.7. DOZ MARATON ŁÓDŹ Z PZU 

W 2016 r. Fundacja była partnerem społecznym DOZ Maratonu Łódź z PZU. W ramach współpracy z 
organizatorami maratonu co roku wyłaniane są organizacje partnerskie, którym biegacze mogą 
dedykować dowolne kwoty wsparcia już przy zapisach. W 2016 r. wsparcie dedykowane było 4 
partnerom: Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce, Fundacji „Dom w Łodzi”, Towarzystwu im. Św. Brata 
Alberta z Łodzi oraz Fundacji ISKIERKA. Uzbieraną dzięki wpłatom od biegaczy  kwotę DOZ Fundacja dbam 
o zdrowie podwoiła i przekazała   organizacjom.  Kwota dodatkowego wsparcia to  11.680,00 zł.  

Udział w biegach to również zaangażowanie  wolontariuszy, którzy inicjują własne zbiórki charytatywne 
dla podopiecznych Fundacji. Na portalu „Siepomaga” w profilu maratonowym Fundacji  założono 15 
zbiórek charytatywnych. Akcję wsparło  208 osób.  Całkowita kwota uzyskana przez biegaczy-pomagaczy 
to 19 930,00 zł. Dzięki zbiórkom podopieczni mogli zakupić niezbędne do terapii leki.  
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Jak zawsze po maratonie  biegacze osobiście przekazali swoim  podopiecznym pomoc, wręczając im 
również pamiątkowe medale i koszulki z biegu. 

 

Drużyna DOZ Fundacji dbam o zdrowie.  

W kategorii wózki w DOZ Maratonie na dystansie 10 km brał udział również podopieczny Fundacji. 

 

 

Organizacje partnerskie DOZ Maratonu 2016 
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Organizacje partnerskie bardzo aktywnie włączyły się w promocję idei charytatywności podczas 
maratonu biorąc  udział zarówno w biegu jak i w akcji „Podziel się kilometrem”.  

 

 

 

Wizyty i spotkania z podopiecznymi 
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2.2.8.  HONOROWE KRWIODAWSTWO   

W 2016 r. zorganizowano na terenie firmy Pelion  cztery akcje oddawania krwi. Fundacja była 

partnerem społecznym akcji. Wielu wolontariuszy to Honorowi Dawcy Krwi, którzy zachęcali innych 

do włączenia się do akcji. W czterech edycjach krew oddano 95 razy (42,75 lit. krwi.) 
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2.2.9.  URTICA DZIECIOM  

Jak co roku DOZ Fundacja dbam o zdrowie była partnerem społecznym akcji  Urtica Dzieciom, w                               

której  17 dziecięcych oddziałów onkologiczno-hematologicznych z całej Polski dostało środki  na 

zakup niezbędnego sprzętu, pomocy naukowych, zabawek i artykułów  piśmiennych.  Po raz pierwszy 

dzieci wzięły udział w turnusach rehabilitacyjnych Urtica Camp. 

W 2016 r.  uzbierano rekordową  kwotę ponad 400 tys. zł. 

 

 

 

2.2.10.  POZOSTAŁE DZIAŁANIA 

 

Wsparcie lokalnych inicjatyw 

 

Fundacja przez cały rok wspiera wiele  inicjatyw  lokalnych starając się być dobrym sąsiademdla  m.in. 
Fundacji Dom w Łodzi i Towarzystwa Pomocy Św. Brata Alberta. 

W 2016 r. Fundacja wspierała również  inicjatywy organizowane od wielu lat przez łódzkie organizacje 
filantropijne m.in. organizowaną przez łódzki Caritas akcję „Serce na Gwiazdkę” oraz „Malowane 
Nadzieją”, akcję organizowaną przez Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji 
Łódzkiej.   
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Aukcja  Strusich Jaj  „Malowane Nadzieją” – kwiecień 2016 r. 

 

W 2016 r. przekazano również fant Panu Jurkowi Owsiakowi na aukcję WOŚP.  
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Charytatywne serduszko 

Spółka DOZ S.A. pod koniec 2016 r. zainicjowała  charytatywną akcję „Podaruj Serduszko” polegającą na 
sprzedaży pierwszego charytatywnego produktu jakim jest opakowanie na leki. Zysk ze sprzedaży 
serduszek zostanie przekazany Fundacji na realizację celów statutowych. 

 

 Współpraca z portalem siepomaga.pl 

 

W 2016 r. Fundacja kontynuowała współpracę z portalem siepomaga w ramach zbiórek 
charytatywnych towarzyszących DOZ Maratonowi Łódź. Założono wówczas  15 zbiórek. 

              Reportaż dotyczący sytuacji kobiet w Domach Samotnych Matek 

Dzięki wsparciu reporterki Anny Kowalczyk nagrany został reportaż o kobietach przebywających w 
Domach Samotnych Matek, który pokazuje jak ciężka jest sytuacja ich mieszkanek a także problemy 
z jakimi borykają się opiekunowie i dyrekcja placówek. 

                         Akcja „Pay-roll”                                                                                     

Od 2013 r. pracownicy spółek grupy  Pelion  uczestniczą  w akcji  pay-roll przekazując końcówkę swojego  
wynagrodzenia na rzecz Fundacji „Dbam o Zdrowie” i jej podopiecznych. W 2016 r.  uczestniczyło w niej 
ok. 600 osób. W całym roku wpłynęło z tego tytułu 14 571,30 zł. 

                         Akcja „Leki za tonery” i „Korki w Worki”, Zbiórka makulatury 

W 2016 r. Fundacja kontynuowała akcje łączące ideę charytatywności z ochroną środowiska tj.  „Leki za 
tonery”, zbiórkę makulatury oraz  akcję „Korki w worki”. Do akcji „Korki w Worki” dołączyły kolejne spółki 
Pelion. Nakrętki przekazywane są do Łódzkiego Hospicjum dla Chorych Dzieci, Łódzkiego Domu Samotnej 
Matki,  Fundacji Hospicyjnej z Gdańska oraz Wrocławskiego Hospicjum.  Środki z ich sprzedaży 
przeznaczone są na spełnianie marzeń chorych dzieci. W 2016 r. przekazano  organizacjom  ponad 200 
kg. 

 

 



DOZ Fundacja dbam o zdrowie 
Sprawozdanie merytoryczne z działalności za okres 01.01.2016 – 31.12.2016 
 
 
 

 

 

 
17 

 
  

Dzień Godności 

Wolontariusze Fundacji oraz  pracownicy spółek Pelion włączają się co roku w obchody Światowego Dnia 
Godności spotykając się wraz z Ambasadorami Dignity Day z młodzieżą łódzkich szkół. W 2016 roku Dzień 
Godności zorganizowano w pięciu szkołach, w których uczestniczyło ok. 600 dzieci i młodzieży. Udział w 
spotkaniach wzięli sędzia Anna Maria Wesołowska, śpiewaczka operowa Anna Cymmerman, siatkarka i 
posłanka Małgorzata Niemczyk, wydawca i fotograf Jacek Kusiński oraz dziennikarka Joanna 
Barczykowska. 

 

Małgorzata Niemczyk w XXVI LO w Łodzi 

 

Anna Maria Wesołowska  w ZSPG nr 19 w Łodzi 
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                        Dzień Wolontariusza   

Co roku z okazji   Międzynarodowego  Dnia Wolontariusza Fundacja organizuje doroczne spotkanie ze 
wszystkimi swoimi wolontariuszami. Jest to okazja  aby podziękować za wsparcie  i zaangażowanie na 
rzecz Fundacji i jej podopiecznych. Wręczono pamiątkowe statuetki i medale dla najlepszych 
Wolontariuszy.  

 

Wolontariusze Fundacji 2016 roku. 

oraz Dział Prawny firmy Pelion jako najlepszy dział Roku 
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2.2.11. WYKAZ INSTYTUCJI, KTÓRE OTRZYMAŁY POMOC FUNDACJI 

W 2016 r. Fundacja wsparła 35 organizacji, które zwracały się o pomoc na wykupienie leków dla swoich 
podopiecznych.  

1. Caritas Archidiecezji Łódzkiej  
2. Centrum Socjalne Caritas w Stargardzie Szczecińskim 
3. Dom Samotnej Matki w Laskach Izabelin 
4. Dom Samotnych Matek z Dziećmi Pobiedna 
5. Dom Samotnych Matek Z Dziećmi MONAR-MARKOT Wieluń 
6. DPS dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame 

Strumień 
7. Fundacja "Dom w Łodzi"  
8. Fundacja "Jesienny Uśmiech" Leszno 
9. Fundacja "Żyć z Chorobą Parkinsona" Warszawa 
10. Fundacja ECCE HOMO Kozice Górne 
11. Fundacja ISKIERKA Warszawa 
12. Fundacja Jaś i Małgosia Łódź 
13. Fundacja L'arche Wieliczka 
14. Fundacja United Way Polska Warszawa 
15. Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Łódzkiej  
16. Koło Człuchowskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Człuchów 
17. Noclegownia Dla Kobiet w Płocku  
18. Ośrodek dla Ofiar Przemocy w Rodzinie DOM Warszawa 
19. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Płocku  
20. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Lublinie  
21. Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR MARKOT Gdańsk 
22. Schronisko Dla Bezdomnych Kobiet Kraków 
23. Stowarzyszenie "Tęczowy Parasol" Włocławek 
24. Stowarzyszenie Dobroczynności im. Jana Pawła II przy Parafii Opatrzności Bożej Łódź 
25. Stowarzyszenie Integracyjne Wspólnoty Barka Lubosz 
26. Stowarzyszenie MONAR Dom dla Samotnych Matek z Dziećmi MARKOT Zgorzelec 
27. Stowarzyszenie MONAR Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT 

Rożnowice 
28. Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE w Borowym Młynie  
29. Stowarzyszenie Pomocy Chorym Dzieciom Liver Kraków 
30. Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce Warszawa 
31. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka Zielona Góra 
32. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Koszalińskie 
33. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Łódzkie  
34. Towarzystwo Rodzin Wielodzietnych Krosno 
35. Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo Trzeciego Zakonu św. Franciszka Serafickiego 

Łódź 
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INNE  

                    

                    Dobra praktyka 

W Raporcie Odpowiedzialny Biznes w Polsce Dobre Praktyki,  Forum Odpowiedzialnego Biznesu  
wyróżniło najlepsze praktyki prowadzone w 2016 r. Wśród wyróżnionych oryginalnych  praktyki 2016 r. 
znalazły się  organizacja Mikołajkowego Wieczoru Charytatywnego a także  akcja Serce Mikołaja i  
Charytatywne serduszko, których Fundacja była partnerem. 

 

                  Albertyński Grosz Miłosierdzia 

Towarzystwo Pomocy Św. Brata Alberta uhonorowało w 2016 r. Fundację Certyfikatem Wdzięczności 
oraz Albertyńskim Groszem Miłosierdzia za całokształt pomocy niesionej Towarzystwu. 

 

 

                 Forum Darczyńców  

Od  listopada 2013 r. DOZ Fundacja dbam o zdrowie jest  członkiem wspierającym Forum Darczyńców. 

 

.    
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2.3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację działalności pożytku publicznego 
 

Teren Rzeczpospolitej Polskiej  

 

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

 

Osoby fizyczne: 46 

Osoby prawne: 35 

 

3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 

4. Odpisy Uchwał Zarządu Fundacji.  
 

W okresie sprawozdawczym Zarząd Fundacji podjął cztery uchwały, których odpisy stanowią 

załączniki do niniejszego sprawozdania merytorycznego. 

5. Zdarzenia prawne o skutkach finansowych. 
  

Nie wystąpiły inne zdarzenia prawne o skutkach finansowych, poza bieżącymi, zwykłymi 

umowami darowizn otrzymanych i przekazanych oraz kosztami związanymi z bieżącą 

działalnością.  

6. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów 
 

Przychody uzyskane przez Fundację w 2016 roku wynosiły 1 388 580,24 zł i w całości 

pochodziły z darowizn oraz oprocentowania lokaty jednodniowej wg poniższego zestawienia:      

a. darowizny pieniężne 
- od osób prawnych –  1 005 370,01 zł 

- od osób fizycznych –    158 326,85 zł 

- z tytułu 1% -  100 355,95 zł 

- uzyskane ze zbiórek publicznych – 18 314,30 zł 

- darowizny rzeczowe od osób prawnych – 1 264,46 zł 
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b. odsetki bankowe od lokaty O/N – 6 022,56 zł 

c. pozostałe przychody operacyjne – 0,00 zł 

d. nadwyżka przychodów nad kosztami roku poprzedniego – 98 926,11 zł 

Fundacja nie prowadziła i nie uzyskiwała przychodów z działalności gospodarczej. 

 

7. Informacja o wysokości poniesionych kosztów 
 

Do kosztów działalności fundacji zalicza się koszty związane z realizacją zadań statutowych 

oraz koszty administracyjne wg poniższego zestawienia:       

a. koszty realizacji celów statutowych Fundacji –  737 273,23 zł 
b. koszty administracyjne (zużycie materiałów, amortyzacja, obsługa księgowa, usługi 

bankowe, telekomunikacyjne, najmu powierzchni, pocztowe i kurierskie itp.) – 
84 162,30 zł. 

c.  pozostałe koszty – 6 502,00 zł 

 

8. Dane o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzeń 
 

a. w okresie sprawozdawczym Fundacja w ramach realizacji celów statutowych zatrudniała 2 
osoby na stanowiskach: 
- 1 osoba -  Kierownik Biura Fundacji  
- 1 osoba -  Koordynator Projektów Społecznych  
 

b. łączne koszty wynagrodzeń w 2016 roku wyniosły: 
 
- wynagrodzenia brutto – 36 352,74 zł 

- składki pokrywane przez płatnika – 7 556,01 zł 

- nagrody – 720,00 zł 

- premie  – 00,00 zł 

W roku 2016 podczas realizacji zadań statutowych Fundacja korzystała również z pomocy 

wolontariuszy.   

Fundacja nie wypłacała wynagrodzeń z tytułu umów-zleceń. 
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c. w okresie sprawozdawczym Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej nie pobierali 

wynagrodzeń 
 

9. Fundacja w okresie sprawozdawczym nie udzielała żadnych pożyczek. 
                                                                                                                 

10. Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych. 
 

Fundacja posiada rachunek bankowy bieżący w ING Banku Śląskim S.A., w ramach którego 

zawarła umowę lokaty jednodniowej automatycznej overnight. Wartość środków 

ulokowanych na dzień 31.12.2016 roku wyniosła 1 101 408,58 zł. Odsetki od lokat na 

rachunku bankowym wyniosły w 2016 roku  6 022,56 zł. 

 

11.  W okresie sprawozdawczym Fundacja nie nabywała żadnych obligacji, udziałów oraz akcji w 
spółkach prawa handlowego. Nie nabywała też żadnych nieruchomości i pozostałych 
środków trwałych. 

 

12.   Wartość aktywów Fundacji na dzień 31.12.2016 roku wyniosła 1 148 701,22 zł, wartość 
zobowiązań na dzień 31.12.2016 roku wyniosła 279 113,61 zł zaś Fundusze własne wyniosły 
865 817,68 zł. Wielkości te wynikają ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016. 

 

13. W 2016 roku w ramach celów statutowych Fundacja nie realizowała świadczeń odpłatnych. 
 

14. W 2016 roku Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe i 
samorządowe. 
 

15. W 2016 roku w Fundacji nie były przeprowadzane żadne kontrole.  
 

16. Informacje o rozliczeniach z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych i składanych 
deklaracjach 
 

Fundacja złożyła zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami do właściwego Urzędu 

Skarbowego deklarację CIT-8 za rok podatkowy 2016. 

Na koniec 2015 roku Fundacja posiadła zobowiązanie z tytułu deklaracji CIT-8 w kwocie 34,00 

zł, które zostało uregulowane w ustawowym terminie zapłaty.                
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