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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 oraz profil na fb. 

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 zdrowotnej 
 

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 2017 r. funkcjonowały karty „Podaruj Zdrowie” oraz  karty projektu „Razem 

Możemy Więcej” o różnych  nominałach. Fundacja udziela również wsparcia na leczenie, rehabilitację 

i zakup specjalistycznego sprzętu medycznego. 
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2.2.  Opis prowadzonych działań w 2017 roku. 
 

2.2.1 PODOPIECZNI I AKCJA „ZOSTAŃ DARCZYŃCĄ” 

W ramach akcji Zostań Darczyńcą prowadzone są różne 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,   
sędzia Anna Maria Wesołowska, podróżnik Tomasz Grzywaczewski oraz biegaczka Karolina Jarzyńska-
Nadolska. 

 

                   

 

 

W 2017 r. pod opieką Fundacji  znajdowało się  49 podopiecznych, w tym 23 dzieci zaś 5 osób  przyjęto  
do programu w tymże roku. Są to osoby cierpiące na choroby przewlekłe m.in. nowotwory, 
mukowiscydoza, stwardnienie rozsiane, „Zespół Wolframa”, „Zespół Pradego-Willera”, dziecięce 
porażenie mózgowe, autyzm oraz osoby poszkodowane w wypadkach. 

Plakaty z Ambasadorami Fundacji  
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Każdy chętny darczyńca może przekazywać dowolne kwoty darowizn oraz dedykować swój 1% 
podatku na realizację celów statutowych Fundacji lub dla wskazanego przez siebie podopiecznego 
Fundacji. W 2017 r.  78% wpłat z 1% dedykowanych było podopiecznym Fundacji. Część środków 
przekazano w 2017 r. pozostałe kwoty zostaną przekazane w 2018 r. 

Zgodnie z podjętą w  maju  2016 r.  Uchwałą Fundacja nie udzielała  pomocy osobom indywidualnym. Jedynymi 
osbami fizycznymi, które Fundacja wspierała w 2017 r.  były jej podopiecznymi. 

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

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 dostarczyli  pracownicy firmy Pharmalink. 
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Mateusz i Kuba oraz Kornelia z prezentami. 

 

Wolontariusze akcji „I Ty możesz zostać Św. Mikołajem” oraz Radosnego Dnia Dziecka 



DOZ Fundacja dbam o zdrowie 
Sprawozdanie merytoryczne z działalności za okres 01.01.2017 – 31.12.2017 
 
 
 

 

 

 
7 

 
  

 

2.2.2. PROJEKT „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” 

 

W 2017r. 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 osób starszych,  dzieci, osób niepełnosprawnych, samotnych matek, 
rodzin wielodzietnych,  osób bezdomnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. 
Zapoczątkowany  1 marca  2017 r. projekt grantowy był realizowany  do 28 lutego  2018 r. 

 

Kwota przekazana organizacjom w 2017 r. w projekcie RMW  wyniosła 559 000,00 zł.  

W ramach umów dotyczących grantów strategicznych zawartych z organizacjami kwota 

przekazanego wsparcia  przez Fundację w 2017 r. wyniosła 81 000,00 zł.  
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2.2.3. DOMY SAMOTNEJ MATKI 

Już dziewiąty rok  Fundacja kontynuowała 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 

1,2 mln złotych. Kwota przyznanej  pomocy w 2017 r. to  90 000,00 zł 

Pomoc przekazana została na zakup niezbędnych leków i produktów medycznych dla dzieci i ich 

matek a  także na  wsparcie psychologów, prawników, pomoc w podjęciu pracy, itp.   

Fundacja od kilku lat prowadzi zbiórkę nakrętek, które przekazuje do łódzkiego DSM. W 2017 r. 

przekazano 185 kg nakrętek. 

Z okazji Świąt Wielkanocnych Fundacja zorganizowała dla dzieci przebywających w DSM w Poznaniu, 

Łodzi i Wrocławiu konkurs na najładniejszą kartkę świąteczną. Zajęcia plastyczne prowadziła m.in. 

Anna Pacholik studentka łódzkiej ASP. Zwyciężcy otrzymali wymarzone prezenty a każde dziecko 

biorące udział w konkursie dyplom i upominki niespodzianki. 

 

 

2.2.4. WIECZÓR CHARYTATYWNY   

5 grudniu 2017 r. Fundacja dzięki wsparciu fundatora, firmie Pelion S.A. oraz firmie DOZ S.A. 
zorganizowała  VII Wieczór Charytatywny. Ten wyjątkowy Wieczór dedykowany był seniorom. 
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Pozyskane środki zostaną przeznaczone na aktywację fizyczną seniorów w tym na budowę strefy ćwiczeń 
i Parku dla Seniorów w łódzkim Parku Julianowskim.  

Wieczór prowadził Marcin Prokop a Gościem specjalnym spotkania była Halina Frąckowiak. 

Całkowita pozyskana  kwota z Wieczoru  to  96 856,00 zł  

 

2.2.5 KAMPANIA 1%  

W ramach akcji 1% na rzecz Fundacji podatnicy przekazali kwotę  82  515,92  zł. Zgodnie z życzeniem 
podatników  kwota w wysokości 64 150,00 zł została dedykowana podopiecznym Fundacji.                     
Ze względu na przekazanie przez US dokładnego zestawienia co do wartości dedykowanych kwot pod 
koniec października w 2017 r. podopiecznym przekazano kwotę 4 400 zł. Pozostała kwota została 
przekazana na początku 2018 r. 

Pozostała kwota dedykowana z 1% bez wskazania konkretnego celu zostanie przekazana w 2018 r. 
na pomoc seniorom będącym pod opieką powołanym do tego celu placówkom. 

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

2.2.6. DOZ MARATON ŁÓDŹ Z PZU 

W 2017 r. Fundacja była partnerem społecznym DOZ Maratonu Łódź. W ramach współpracy z 
organizatorami maratonu co roku wybierane są organizacje partnerskie, którym biegacze mogą 
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dedykować dowolne kwoty wsparcia  przy zapisach. W 2017 r. wsparcie dedykowane było 3 
organizacjom:  Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce, Fundacji  Udaru Mózgu  oraz Fundacji ISKIERKA. 
Uzbieraną dzięki wpłatom od biegaczy  kwotę DOZ Fundacja dbam o zdrowie podwoiła i przekazała   
organizacjom.  Kwota dodatkowego wsparcia przekazana przez Fundację to  8 900,00 zł.  

Udział w biegach to również zaangażowanie  wolontariuszy, którzy inicjują własne zbiórki charytatywne 
dla podopiecznych Fundacji. Na portalu „Siepomaga” na specjalnym  profilu maratonowym Fundacji  
założono  5 charytatywnych zbiórek biegowych.  Całkowita kwota uzyskana przez biegaczy-pomagaczy to 
6 232,00 zł. Dzięki zbiórkom podopieczni mogli zakupić niezbędne do terapii leki.  

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, który 
również prowadził swoją zbiórkę charytatywną. 
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Organizacje partnerskie DOZ Maratonu 2016 
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Drużyna biegaczy i kibiców 

2.2.7. APTECZKI DLA SZKÓŁ   

Dzięki wspólnej akcji z DOZ S.A. w listopadzie DOZ Fundacja przekazała do szkół podstawowych w 

Łodzi 170 szt. apteczek pierwszej pomocy wyposażonych głównie w materiały opatrunkowe i 

kolorowe plasterki. Te produkty są najczęściej wykorzystywane i bardzo szybko kończą się zapasy 

szkół stąd pomysł na taką właśnie akcję. 
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2.2.8.  HONOROWE KRWIODAWSTWO   

W 2017 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 122 razy (54,9 litra krwi.) 

Jedna z akcji zorganizowana 14 grudnia dedykowana była Dianie Dąbrowskiej podopiecznej Fundacji, 

która w tym czasie przebywała w szpitalu i potrzebowała zarówno krwi jak i płytek krwi. Dzięki  tej 

dedykowanej akcji przekazano 11,25 litra krwi. 

 

 

2.2.9.  URTICA DZIECIOM  

DOZ Fundacja dbam o zdrowie od lat jest  partnerem społecznym akcji  Urtica Dzieciom, w                               

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

zakup  niezbędnego sprzętu, pomocy naukowych, zabawek i artykułów  piśmiennych.  Środki 

przekazane również zostały na organizowany przez firmę Urtica -  Urtica Camp, czyli na obozy 

rehabilitacyjne. 

W 2017 r.  rozdysponowano środki uzbierane podczas Gali Urtica Dzieciom z 2016 r. 

Na rzecz szpitali kwotę 289 000,00 zł, na turnusy rehabilitacyjne 155 335,41 zł 
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2.2.10.  POZOSTAŁE DZIAŁANIA 

Wsparcie lokalnych inicjatyw 

Fundacja przez cały rok wspiera wiele  inicjatyw  lokalnych starając się być dobrym sąsiadem.  

W 2017r. Fundacja wspierała m.in. akcję „Serce na Gwiazdkę”  organizowaną przez łódzki Caritas  oraz 
„Malowane Nadzieją”, akcję organizowaną przez Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych 
Archidiecezji Łódzkiej. Wolontariusze Fundacji zbierają używaną odzież oraz inne artykuły, które 
przekazywane są dla Towarzystwa Pomocy Św. Brata Alberta. Łącznie w 2017 r. przekazano 2900 szt. 
odzieży. 

Dla łódzkiego Domu Samotnej Matki oraz łódzkiego Hospicjum dla Dzieci zbierane są nakrętki. Łącznie 
uzbierano i przekazano 266 kg nakrętek.  
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 Współpraca z portalem siepomaga.pl 

 

W 2017 r. Fundacja kontynuowała współpracę z portalem siepomaga. W ramach zbiórek 
charytatywnych towarzyszących DOZ Maratonowi Łódź założono 5 zbiórek. Prowadzono również 
zbiórkę dla Jasia Olbrysia. 

 

              Zbiórka publiczna „Pomagaj z Nami” 

Wspólnie z firmą DOZ S.A. Fundacja zorganizowała akcję „Pomagaj z Nami” podczas,  której  pacjenci 
aptek mogli przekazać wybrane przez siebie produkty na rzecz seniorów przebywających w DPS na 
terenie całej Polski. Akcja trwała od 4 do 31 grudnia 2017 r. Zbiórka zgłoszona została na portalu 
Zbiórki Publiczne ePUAP i otrzymała nr 2017/4902/OR nadany przez MSWiA.                                                  
Rozliczenie zbiórki nastąpi w 2018 r.  

 

                         Akcja „Pay-roll”                                                                                     

Od 2013 r. pracownicy spółek grupy  Pelion  uczestniczą  w akcji  pay-roll przekazując  część swojego  
wynagrodzenia na rzecz  DOZ Fundacji dbam o zdrowie i jej podopiecznych. W 2017 r.  uczestniczyło w 
niej ok. 700 osób. W całym roku wpłynęło z tego tytułu 17 377,38 zł. 

 

                   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 2017 roku Dzień 
Godności zorganizowano w ośmiu  szkołach, w których uczestniczyło ok. 860 dzieci i młodzieży. Udział w 
spotkaniach wzięli sędzia Anna Maria Wesołowska, skrzypaczka Izabella Żebrowska, siatkarka  Małgorzata 
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Niemczyk, wydawca i fotograf Jacek Kusiński, dziennikarka Joanna Barczykowska, dyrektor 
Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych, piosenkarka Monika Kamieńska. 

 

 

Izabella Żebrowska w 21 Gimnazjum  w Łodzi 

 

Anna Maria Wesołowska  w XV LO w Łodzi 
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              Wolontariusze   

W działania Fundacji angażują się pracownicy ze wszystkich spółek Pelion. Biorą udział w akcjach 
mających na celu pomoc podopiecznym w tym skierowanych do dzieci jak m.in. akcja „I Ty możesz zostać 
Św.Mikołajem” czy „Radosny Dzień Dziecka” Pomagają w organizacji i prowadzeniu zajęć plastycznych dla 
dzieci z DSM.  Zakładają charytatywne zbiórki biegowe. Pomagają przy organizacji Wieczoru 
Charytatywnego i innych spotkań a także promują wśród pracowników akcję przekazywania 1%. 

 

 

Wolontariusze Fundacji 2017 roku. 
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              Nagrody dla DOZ Fundacji  

Anioł Caritasu za wsparcie akcji „Serce na Gwiazdkę” 

Przyjaciel DSM w Łodzi 

Przyjaciel Zachodnio-Pomorskiego Hospicjum 

        

                    Forum Darczyńców  

 

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

 

 

.    
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2.2.11. WYKAZ INSTYTUCJI, KTÓRE OTRZYMAŁY POMOC DOZ FUNDACJI 

W 2017 r. Fundacja wsparła  organizacji, które zwracały się o pomoc na wykupienie leków dla swoich 
podopiecznych.  

1.Caritas Archidiecezji Częstochowskiej Częstochowa 
2.Caritas Archidiecezji Krakowskiej Kraków 
3.Caritas Archidiecezji Lubelskiej Lublin 
4.Caritas Archidiecezji Łódzkiej Łódź 
5.Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej Szczecin 
6.Caritas Archidiecezji Warszawskiej Warszawa 
7.Caritas Diecezji Kieleckiej Kielce 
8.Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział w Jaworznie  

9.Dom Samotnej Matki Łódź 
10.DPS dla Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie prowadzony  
     przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza Świętochłowice 
11.Dzieło Pomocy Św. Ojca Pio Kraków 
12.Fundacja "Dom w Łodzi" Łódź 
13.Fundacja "Jesienny Uśmiech" Leszno 
14.Fundacja Bo Cię Kocham Kraków 
15.Fundacja ECCE HOMO Kozice Górne 
16.Fundacja Hospicyjna Gdańsk 
17.Fundacja Idealny Czynnik Łódź 
18.Fundacja ISKIERKA Warszawa 
19.Fundacja Niesiemy Nadzieję Poznań 

20.FUNDACJA ODZYSKAĆ RADOŚĆ Bogurzyn 
21.Fundacja Pomocy Młodzieży im. Świętego Jana Pawła II Wzrastanie Łopuszka Mała 
22.Fundacja Rozwoju Kardiologii i Kardiochirurgii Wad Wrodzonych Serca Instytutu  
     Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi "Mamy Serce"  
23.Fundacja Stonoga Mikołów 
24.Fundacja Świętego Barnaby Częstochowa 
25.Fundacja Udaru Mózgu Łódź 
26.Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum Dla Dzieci i Dorosłych Szczecin 
27.Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Łódzkiej Łódź 
28.Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Łódzkiej Łódź 
29.Koło Bielickie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Bielice 
30.Koło Brzeskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Pępice 
31.Koło Kieleckie Towarzystwa Pomocy im. Św. Br. Alberta Kielce 

32.Koło Lubińskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Lubin 
33.Koło Stalowowolskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Stalowa Wola 
34.Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Kraków 
35.Pogotowie Społeczne - Hostel dla osób bezdomnych Poznań 
36.Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Płocku  
37.Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita "J-elita" Warszawa 
38.Schronisko Św. Brata Alberta Dla Kobiet i Matek z Dziećmi Wrocław 
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39.Stowarzyszenie Miłosierdzia Świętego Wincentego a Paulo Przy Parafii Świętego Krzyża w Warszawie  
40. Stowarzyszenie MONAR Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT Rożnowice 
41.Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE w Borowym Młynie  
42.Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych UŚMIECH NADZIEI Łopienno 
43.Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Wspierania Osób z Niepełnosprawnością ŚWIETLIK Matczyn 
44.Stowarzyszenie Pomocy Chorym Dzieciom Liver Kraków 
45.Stowarzyszenie Pomocy osobom Niepełnosprawnym Bez Barier Zakliczyn 
46.Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych "Szczęśliwy Dom" w Gdańsku  
47.Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce Warszawa 
48.Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy "AGAPE" Częstochowa 
49.Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Jeleniogórskie Jelenia Góra 
50.Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Koszalińskie Koszalin 

51.Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Łódzkie Łódź 
52.Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Rybnickie Przegędza 
53.Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Dębicy  
54.Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Skoszynie  
55.Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Wrocławskie Wrocław 
56.Związek Romów Polskich w Szczecinku  
 

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: 47 

Osoby prawne: 56 

 

3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 

4. Odpisy Uchwał Zarządu Fundacji.  
 

W okresie sprawozdawczym Zarząd Fundacji podjął siedem uchwał, których odpisy stanowią 

załączniki do niniejszego sprawozdania merytorycznego. 
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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 2017 roku wynosiły 1 612 526,24 zł. i w całości 

pochodziły z darowizn oraz oprocentowania lokaty jednodniowej wg poniższego zestawienia:      

a. darowizny pieniężne 
- od osób prawnych –  1 106 862,49 zł 

- od osób fizycznych –  133 437,05 zł 

- z tytułu 1% -  82 515,92 zł 

- uzyskane ze zbiórek publicznych – 11 472,00 zł 

- darowizny rzeczowe od osób prawnych –  278 238,78 zł 

b. odsetki bankowe od lokaty O/N – 7 505,50 zł 

c. pozostałe przychody operacyjne – 0,00 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 –  1 730 577,13 zł 
b. koszty administracyjne (zużycie materiałów, amortyzacja, obsługa księgowa, usługi 

bankowe, telekomunikacyjne, najmu powierzchni, pocztowe i kurierskie itp.) –   
88 664,67 zł. 

c.  pozostałe koszty – 6 501,81zł 
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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 -  Manager  Projektów Społecznych  
 

b. łączne koszty wynagrodzeń w 2017 roku wyniosły: 
 
- wynagrodzenia brutto – 74 489,54 zł 

- składki pokrywane przez płatnika –13 933,11  zł 

- nagrody – 0 zł 

- premie  – 0 zł 

W roku 2017 podczas realizacji zadań statutowych Fundacja korzystała również z pomocy 

wolontariuszy.                                                                                                                                 

 Fundacja nie wypłacała wynagrodzeń z tytułu umów-zleceń. 

 
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 dwa rachunki bankowy bieżący oraz pomocniczy w ING Banku Śląskim S.A., 

w ramach którego zawarła umowę lokaty jednodniowej automatycznej overnight. Wartość 

środków ulokowanych na dzień 31.12.2017 roku wyniosła 781 082,61 zł. Odsetki od lokat na 

rachunku bankowym wyniosły w 2017 roku  7 505,50 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. 
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12.   Wartość aktywów Fundacji na dzień 31.12.2017 roku wyniosła 796 480,59 zł, wartość 
zobowiązań na dzień 31.12.2017 roku wyniosła 134 964,18 zł zaś Fundusze własne wyniosły 
658 866,81 zł. Wielkości te wynikają ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017. 

 

13. W 2017 roku w ramach celów statutowych Fundacja nie realizowała świadczeń odpłatnych. 
 

14. W 2017 roku Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe i 
samorządowe. 
 

15. W 2017 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 2017. 

Na koniec 2017 roku Fundacja posiadła zobowiązanie z tytułu deklaracji CIT-8  w kwocie     

21,00 zł, które zostało uregulowane w ustawowym terminie zapłaty.                

 

Ponadto Fundacja złożyła do właściwego Urzędu Skarbowego deklarację PIT-4R w związku z 

przekazywaniem w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Na koniec 

2017 roku Fundacja posiadała zobowiązanie z tytułu deklaracji PIT-4 za m-c XII/2017                                  

w kwocie 452,00 zł, które zostało uregulowane w ustawowym terminie zapłaty.                

              

                                                      

                                                                   

 

Warszawa, dnia 15 lutego 2018 r. 


