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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 w mediach społecznościowych (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 
W dniu 30 czerwca 2018 r. Pan Ignacy Przystalski złożył rezygnację z członkostwa w Radzie 
Nadzorczej DOZ Fundacji dbam o zdrowie. Powyższe zmiany zostały zarejestrowane w KRS.  
 

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. 
 

1.5. Sposób realizacji celów statutowych Fundacji 
 

 

✓ Fundacja realizuje swój cel poprzez finansowanie w całości lub w części zakupu produktów 

http://www.fundacja.doz.pl/
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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 wyrobów medycznych.  
W tym celu Fundacja wykorzystuje karty, na których zdeponowane środki mogą być wykorzystane 
jedynie w aptece (na terenie całej Polski).  W 2018 r. funkcjonowały karty „Podaruj Zdrowie” oraz  
karty projektu „Razem Możemy Więcej” o różnych  nominałach. Fundacja udziela również wsparcia 
na leczenie, zabiegi, turnusy rehabilitacyjne, rehabilitację i zakup specjalistycznego sprzętu 
medycznego, a także zakup innego niezbędnego sprzętu służącego do rozwoju. 



DOZ Fundacja dbam o zdrowie 
Sprawozdanie merytoryczne z działalności za okres 01.01.2018 – 31.12.2018 
 
 
 

 

  
4 

 
  

 

 

2.2.  Opis prowadzonych działań w 2018 roku. 
 

2.2.1 POMAGAMY SENIOROM CIESZYĆ SIĘ ŻYCIEM 

W 2018 r. DOZ Fundacja rozpoczęła  projekt „Pomagamy  cieszyć się życiem”  skierowany do osób 
powyżej sześćdziesiątego roku życia. 
Trudności, z którymi muszą radzić sobie osoby starsze, bywają często przemilczane. Seniorzy, często 
zapomniani i pozostawieni sami sobie, zmuszeni są do samodzielnego pokonywania wielu 
problemów, zarówno zdrowotnych, finansowych, komunikacyjnych czy barier architektonicznych. 
Właśnie dlatego DOZ Fundacja dbam o zdrowie postanowiła otoczyć tę grupę społeczną 
szczególnym wsparciem. Ma to szczególne znaczenie biorąc pod uwagę postępujący proces 
starzenia się polskiego społeczeństwa. Województwo łódzkie, pod względem demograficznym 
należy do jednych z najstarszych w Polsce. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 
2016 r. region łódzki zamieszkiwało ponad 544 tys. osób w wieku poprodukcyjnym, co stanowiło 
21,8% ogółu mieszkańców regionu.  
Wyrazem realizowanej przez DOZ Fundację misji pomocy seniorom był m.in. cykl bezpłatnych 
spotkań, w tym konferencji i koncertów dla osób 60+. Każde ze spotkań dotyczyło innego 
zagadnienia zdrowotnego, istotnego dla zachowania dobrego zdrowia i samopoczucia seniorów. Za 
wartość merytoryczną spotkań odpowiadali cenieni eksperci oraz specjaliści z wybranych dziedzin – 
lekarze, dietetycy, psychologowie, terapeuci, fizjoterapeuci oraz trenerzy z różnych dziedzin sportu 
czy aktywności. 
 
Konferencje i spotkania  

W 2018 r. DOZ Fundacja zorganizowała 13 konferencji zdrowotnych, którym towarzyszyły spotkania 
z trenerami a także ciekawymi ludźmi w tym piosenkarzami, autorami książek, wydawcami, itp. 
Patronat nad spotkaniami objął Głos Seniora oraz łódzki oddział Polskiego Towarzystwa 
Gerontologicznego. 
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Lista konferencji: 

18 grudnia - Naturalnie piękni na Święta: 

 – wykład i pokaz makijażu Anny Orłowskiej, ekspertki od kobiecej urody, makijażystki i 
charakteryzatorki współprowadzącej przez wiele lat program „Klinika Urody” w TVN Style                                                              
- wykład Pauliny  Wojsy – chemiczki i  blogerki zajmującej się wytwarzaniem naturalnych 
kosmetyków 

26 listopada - Bezpieczeństwo seniora  

- wykład funkcjonariuszy z Wydziału Prewencji Policji Miejskiej w Łodzi  dotyczący prewencji i 
bezpieczeństwa na drodze           

 - wykład ratownika medycznego, doradcy ubezpieczeniowego dotyczący odszkodowań 
powypadkowych,  radcy prawnego dotyczący bezpieczeństwa prawnego, a także spotkanie z 
łódzkim Rzecznikiem ds. seniorów Dodatkowo seniorzy mieli możliwość spotkania się z 
pomysłodawcą akcji „Zapinaj pasy w taksówce” dotyczący bezpiecznej jazdy samochodem  

 

14 listopada - Zdrowy wzrok  

- wykład  dr n.med. Jerzego Pleszka dotyczący dbania o wzrok w wieku dojrzałym, a także 
optometrysty Piotra Bednarskiego   
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16 października - Łap odporność  

- wykład dr n.med. Marcina Samosieja – Kierownika Poradni Ziołoleczniczej przy Konwencie 
Bonifratrów w Łodzi, oraz dr n. med. Piotra Bieleckiego ze Szpitala w Brzezinach. 

18 września - Kicham na alergię  

- wykład mgr Izabeli Nowak, dietetyka klinicznego nt.: alergii pokarmowych 

12 września - Skarby z Ula  

- wykład dr Aldony Plucińskiej, etnograf z Muzeum Archeologiczno-Etnograficznego w Łodzi 
                             

9 sierpnia - Konferencja Ziołolecznictwo  

- wykład dotyczący leczniczych właściwości ziół dr n.med. Marcina Samosieja – Kierownika Poradni 
Ziołoleczniczej, a także pszczelarza z Pasieki w Lipce, o leczniczych właściwościach miodu i innych 
produktów pszczelarskich 

16 lipca - Bezpieczny senior  
 
- wykład funkcjonariuszy z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi dotyczący 
bezpieczeństwa seniora 
- wykład łódzkiej Rzecznik ds. seniorów Celiny Maciejewskiej dotyczący bezpieczeństwa w sieci 
- wykład pracowników Oddziału ds. Polityki Senioralnej Urzędu Miasta Łodzi dotyczący programów 
dla seniorów 
 
15 czerwca - Zdrowy Słuch  
 
- wykład protetyka słuchu Haliny Kopy 
Spotkanie połączone było z przesiewowym badaniem słuchu 
 
16 maja -  Myśl Pozytywnie 
 
- wykład dr n. med. Ewy Murak-Kozaneckiej psychiatry, dotyczący objawów depresji i   jej leczenia  
- Czy warto się śmiać? – terapia śmiechem  - wykład Moniki Kamieńskiej 
 
16 kwietnia -  Zdrowe Odchudzanie  
 
- wykład dietetyka klinicznego  mgr Izabeli Nowak 
- wykład fizjoterapeuty mgr Sylwii Lewandowskiej 
 
16 marca - Zdrowy Kręgosłup  
 
- wykład fizjoterapeuty mgr Moniki Król 
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- wykład i pokaz  Tai- chi -  psychologa, instruktora zajęć rekreacyjno-ruchowych mgr Jagody 
Kunikowskiej 
 
- pokaz Nordic  Walking - trenera Przemysława Stupnowicza 
 
- żywa mandala, wspólne ćwiczenia ze studentką ASP Anną Pacholik 
 
16 lutego - Wokół Mózgu 
 
- wykład  mgr Adama Sigera,  wiceprezesa Fundacji Udaru Mózgu 
 
- wykład dr n.med. Leonarda Szafrańca - konsultanta wojewódzkiego ds. psychologii klinicznej, 
specjalisty   neuropsychologa 
 
- wykład mgr Izabeli Nowak, dietetyka klinicznego 
 
- układanie mandali z produktów zdrowych i pobudzających pracę mózgu wspólnie ze studentką 
ASP Anną Pacholik 
 
Podczas  konferencji Seniorzy mogli zmierzyć ciśnienie, temperaturę, oraz dokonać pomiaru wagi 
ciała wraz z badaniem masy ciała. Zbadać funkcje kognitywne mózgu, pograć w gry stymulujące 
pracę mózgu typu warcaby, kółko i krzyżyk oraz pomalować mandale. Uczestnicy konferencji 
otrzymują materiały edukacyjne. 
Spotkania są rejestrowane, a  ich skrót można obejrzeć na stronie oraz  facebooku DOZ Fundacji. 
Dzięki  współpracy z Telewizją Internetową TVi całość wybranych konferencji można obejrzeć w 
cyklu Senioriada  - Myśli dojrzałe http://tvi.domkultury.com.pl/#senioriada 
 
Linki do wybranych konferencji: 

http://tvi.domkultury.com.pl/makeup/makeup.html 

https://www.youtube.com/watch?v=4xZbfAUy_Zk&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=O3MpLRcCTik&feature=youtu.be 
 
https://www.youtube.com/watch?v=gTaPT6RYQ9g&feature=youtu.be 
 
https://www.youtube.com/watch?v=72XiA9wYF4k&feature=youtu.be 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lwrkQPQLRjo 
 
https://www.youtube.com/watch?v=c1H8smlmw4c 
 
http://tvi.domkultury.com.pl/siger/siger.html 
 

http://tvi.domkultury.com.pl/#senioriada
http://tvi.domkultury.com.pl/makeup/makeup.html
https://www.youtube.com/watch?v=4xZbfAUy_Zk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=O3MpLRcCTik&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gTaPT6RYQ9g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=72XiA9wYF4k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lwrkQPQLRjo
https://www.youtube.com/watch?v=c1H8smlmw4c
http://tvi.domkultury.com.pl/siger/siger.html
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https://www.youtube.com/watch?v=rGyECWurI6k 
 
http://tvi.domkultury.com.pl/dietetyk/dietetyk.html 
 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rGyECWurI6k
http://tvi.domkultury.com.pl/dietetyk/dietetyk.html
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Spotkania z ciekawymi osobami 

Przy okazji konferencji Seniorzy mogli się spotkać z ciekawymi osobami m.in.  dr Moniką Mularską-
Kucharek autorką książki „Jesień życia? Wiosna możliwości”, Krzysztofem Cwynarem, wydawcami 
książek o Łodzi, Andrzejem Machejkiem oraz Jackiem Kusińskim, filmoznawcą Elżbietą Czarnecką, 
Moniką Kamieńską współautorką książki „Srebrne Tabu”, Rzecznikiem ds. Seniorów, etnografem  
dr Aldoną Plucińską  i innymi. 
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Koncerty 
Jedną z bardzo popularnych form terapii jest muzykoterapia. Dlatego też  DOZ Fundacja oprócz 
konferencji muzycznych rozpoczęła dla seniorów również cykl bezpłatnych koncertów muzycznych. 
Jet to okazja dla seniorów do posłuchania muzyki w wykonaniu wspaniałych artystów. Każde takie 
spotkanie jest dla Seniorów okazją do wyjścia z domu, spędzenia czasu ze swoimi rówieśnikami. 
Podczas tych spotkań zawiązują się nowe przyjaźnie. Seniorzy nie czują się tak osamotnieni mają z 
kim wspólnie spędzać czas. 
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W 2018 r. DOZ Fundacja zorganizowała dziewięć koncertów muzycznych: 

• 27 listopada – koncert w wykonaniu zespołu Twierdza Pamięć  z okazji 100-lecia odzyskania 
Niepodległości 

• 26 października – „W krainie opery i operetki”, koncert w wykonaniu śpiewaczki operowej  
Marii Meli 

• 27 września – „Słowa Miłości”  koncert piosenki francuskiej w wykonaniu  Mieczysława 
Gajosa, Marty Dabkowskiej i Dominiki Korzeniowskiej  

• 27 sierpnia – koncert Chóru Lutnia z  Dobronia  

• 27 lipca – koncert na akordeon i gitarę pt.: Muzyczne Niespodzianki w wykonaniu studentów 
Akademii Muzycznej w Łodzi 

• 27 czerwca – koncert Krzysztofa Raczyńskiego, akordeonisty pt.: „Mój Akordeon” 

• 29 maja - Graj gitaro graj, koncert w wykonaniu 1 Łódzkiej Orkiestry gitarowej pod dyrekcją 
Janusza Kwiatosińskiego 

• 30 kwietnia – koncert Moniki Kamieńskiej z łódzkiego teatru Piosenki pt.: „Podróż w stylu 
retro” 

• 27 lutego – koncert studentek Wydziału Wokalnego  Akademii Muzycznej w Łodzi pt.: 
„Piosenka niejedno ma imię” 

 
Wszystkie koncerty były  rejestrowane a  ich skrót można obejrzeć na stronie   oraz  facebooku DOZ 
Fundacji, a także na stronie  Telewizji  Internetowej  w cyklu Senioriada  - Myśli dojrzałe 
http://tvi.domkultury.com.pl/#senioriada 
 
Linki do wybranych koncertów: 
https://www.youtube.com/watch?v=LaWNhCcdwNo 

http://tvi.domkultury.com.pl/#senioriada
https://www.youtube.com/watch?v=LaWNhCcdwNo
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https://www.youtube.com/watch?v=5k0eU51pAYs&t=7s 
http://tvi.domkultury.com.pl/piosenkaniejedno/piosenkaniejedno.html 
http://tvi.domkultury.com.pl/kamienska/kamienska.html 
http://tvi.domkultury.com.pl/grajgitaro/grajgitaro.html 
http://tvi.domkultury.com.pl/mojakordeon/mojakordeon.html 
https://www.youtube.com/watch?v=cpUSVmwfgNQ                         
https://www.youtube.com/watch?v=xUs891QiPnA 
https://www.youtube.com/watch?v=e192Fo4h04M 
                                                                 

                                                        

 

https://www.youtube.com/watch?v=5k0eU51pAYs&t=7s
http://tvi.domkultury.com.pl/piosenkaniejedno/piosenkaniejedno.html
http://tvi.domkultury.com.pl/kamienska/kamienska.html
http://tvi.domkultury.com.pl/grajgitaro/grajgitaro.html
http://tvi.domkultury.com.pl/mojakordeon/mojakordeon.html
https://www.youtube.com/watch?v=cpUSVmwfgNQ
https://www.youtube.com/watch?v=xUs891QiPnA
https://www.youtube.com/watch?v=e192Fo4h04M
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Zwieńczeniem koncertów dla Seniorów było wydanie pod koniec roku płyty z nagraniami wszystkich 
artystów biorących udział w koncertach a także przyjaciół fundacji, którzy podarowali swoje utwory 
na płytę. Płyta została przekazana seniorom podczas ostatniego koncertu i konferencji. Ci którzy nie 
byli na ostatnich grudniowych spotkaniach otrzymali płytę w styczniu 2019 r. 

 
Bezpieczny Senior 
W 2018 r. DOZ Fundacja została laureatem konkursu grantowego  „Mikrogranty dla Seniorów” 
organizowanego przez Centrum Opus. Konkurs realizowany był dzięki finansowaniu z Budżetu 
Miasta Łodzi. Uzyskana kwota grantu to 3 tys. zł. 
Fundacja zorganizowała konferencję poświęconą bezpieczeństwu Seniora na drodze. Podczas 
konferencji Seniorzy otrzymali  karty I.C.E., Koperty Życia oraz odblaski. Materiały te trafiły również 
do łódzkich Centrów i Klubów Seniora oraz Domów Pomocy Społecznej w Łodzi. Powstał również 
film promujący ideę Koperty Życia.  
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Koperta Życia. 
W trosce o bezpieczeństwo Seniora DOZ Fundacja nagrała film edukacyjny o  konieczności 
posiadania w domu, a także i przy sobie tzw. „Koperty życia”, w której znajdują się podstawowe 
informacje  o pacjencie, czyli choroby, alergie, przyjmowane leki, itp. 
Film promowany był podczas konferencji i spotkań z Seniorami,  a także promowany na stronie 
Fundacji oraz w mediach społecznościowych Fundacji oraz innych instytucji. 

https://www.youtube.com/watch?v=jDqCSWcXuoo 

Badanie słuchu. 
Słuch to jeden z najważniejszych naszych zmysłów. Pogarsza się on wraz z wiekiem. 50 proc. 
Polaków po 74-tym roku życia ma niedosłuch, a wśród osób między 65. a 74 rokiem życia odsetek 
ten wynosi ok. 30 proc. Jedna z konferencji medycznych dla Seniorów poświęcona była właśnie 
dbaniu o słuch. W trakcie konferencji chętni Seniorzy mogli zbadać słuch. Przesiewowe badania 
słuchu Fundacja zorganizowała również w miesiącu październiku gdzie słuch można było zbadać w 
ciągu szczęściu dni. Partnerem akcji była firma Logo-Med. Badanie prowadzone było w specjalnym 
Słuchobusie. 
 
 

 
 
 
 

Książka dla seniora. 
Książka dla seniora to kolejna akcja  DOZ Fundacji   mająca na celu wsparcie  aktywności seniorów.  
Seniorzy lubią czytać i chętnie to robią  ale nie zawsze mają taką możliwość. Książki są drogie, a i w 
małych mieszkaniach nie każdy ma miejsce na ich przechowywanie. Dlatego też wspólnie  z  łódzką 
Rzeczniczką ds. Seniorów Celiną Maciejewską Fundacja podjęła  starania aby stworzyć  seniorom 
takie miejsce  gdzie będą mogli w miłej  i przyjaznej atmosferze poczytać i podzielić się swoimi 
wrażeniami z lektury.  

https://www.youtube.com/watch?v=jDqCSWcXuoo
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Miejsce takie powstało dzięki pani Rzecznik i Fundacji Subvenio. Nasza DOZ Fundacja zajęła się 
książkami i postanowiła  wyposażyć bibliotekę w różne pozycje z literatury. Kolejnym miejscem, 
które doposażyliśmy w książki było Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora. 
Przekazaliśmy ok. 400 książek. Akcja nadal trwa, na książki czekają kolejne Centra Seniora.

  
Komputery okno na świat. 
Seniorzy często czują się wykluczeni ze względu na brak znajomości komputera i komunikacji. 
Fundacja Subvenio od lat prowadzi kursy komputerowe dla Seniorów ucząc ich obsługi internetu  w 
tym komunikacji za pomocą skyp’a czy mediów społecznościowych. Chętnych na szkolenia jest 
bardzo dużo ale brakuje sprzętu, dlatego też DOZ Fundacja zorganizowała akcję  zbiórki 
komputerów stacjonarnych i laptopów, które nie są już potrzebne pracownikom w firmie. 
Przekazane komputery służą Seniorom mających zajęcia w fundacji Subvenio.   
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Zajęcia artystyczne dla seniorów. 
Przed Świętami Wielkanocnym oraz Bożego Narodzenia Fundacja zorganizowała zajęcia plastyczne 
dla Seniorów. Na zajęciach pod okiem studentki ASP Anny Pacholik Seniorzy zapoznali się z 
technikami artystycznymi oraz wykonywali kartki świąteczne. Najładniejsza została kartką 
świąteczną DOZ Fundacji, która trafiła do organizacji partnerskich i przyjaciół fundacji. 

 

 
 
 

 
Łódzkie Senioralia. 
DOZ Fundacja wzięła udział w organizowanych przez Urząd Miasta Łodzi V Senioraliach 
odbywających się od 13 maja do 25 maja 2018 r. Nasza Fundacja zaprosiła wszystkich seniorów w 
dniu 16 maja na  konferencję „Myśl Pozytywnie” poświęconą problemowi depresji i osamotnienia 
osób starszych. 
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Skarby z Ula, wystawa w Muzeum Farmacji im. J. Muszyńskiego w Łodzi. 
Sierpniowa konferencja na temat zdrowia poświęcona Ziołolecznictwu, podczas której mówiono 
m.in. o leczniczych właściwościach miodu cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, dlatego też 
tematowi związanemu z leczniczymi produktami  nie tylko miodu ale i pyłku pszczelego, wosku, kitu 
czy propolisu, a także  życiu pszczół poświęcona była wystawa „Skarby z Ula”. Wystawa 
zorganizowana została w łódzkim Muzeum Farmacji im. prof. Jana Muszyńskiego. Podczas 
wernisażu 12 września 2018 r. Seniorom została przybliżona historia pszczelarstwa. Dr  Aldona 
Plucińska, etnograf z Muzeum Archeologiczno-Etnograficznego  wystąpiła z wykładem „Z mego 
wonnego kwiatu pracowite pszczoły Biorą miód, który potem..”  Rzecz o bukiecie ze szczerego złota.  
Wystawa składała się z 11 plansz, na których przedstawiono historię bartnictwa, właściwości 
lecznicze produktów z ula, ciekawostki z życia pszczół czy opis roślin miododajnych. Wśród 
eksponatów znalazły się różne rodzaje uli, wirówki, narzędzia pszczelarza, a także plastry miodu. 
Największa atrakcją był przenośny  ul, w którym było ok. 3 tys. pszczół. Wystawę można było 
obejrzeć do połowy października. 
https://www.youtube.com/watch?v=HHq7oSkojpk 
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Rada Seniorów. 
W październiku DOZ Fundacja powołała Radę Seniorów, jako organ opiniotwórczy oraz doradczy. W 
skład Rady weszło siedem osób. Są to osoby reprezentujące różne zawody, posiadające różne pasje 
i zainteresowania. Spotkania Rady będą się odbywać raz na kwartał. 

 

2.2.2. PODOPIECZNI – PROGRAM  „ZOSTAŃ DARCZYŃCĄ” 

 

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

W 2018 r. pod opieką Fundacji  znajdowało się  52 podopiecznych, w tym 25 dzieci. Trzy osoby  
przyjęto  do programu w 2018 roku. Wśród podopiecznych były osoby cierpiące na choroby 
przewlekłe m.in. nowotwory, mukowiscydozę, stwardnienie rozsiane, „Zespół Wolframa”, „Zespół 
Pradego-Willera”, Zespół Aspergera, dziecięce porażenie mózgowe, autyzm oraz osoby 
poszkodowane w wypadkach. 

Każdy chętny darczyńca mógł przekazywać dowolne kwoty darowizn oraz dedykować swój 1% 
podatku na realizację celów statutowych Fundacji lub dla wskazanego przez siebie podopiecznego 
Fundacji. W 2018 r. 79 055,93 zł wpłat z 1% dedykowanych było podopiecznym Fundacji. Część 
środków przekazano w 2018 r. pozostałe kwoty zostały przekazane w 2019 r. 
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Zgodnie z podjętą w  maju  2016 r.  Uchwałą Fundacja nie udzielała  pomocy osobom 
indywidualnym. Jedynymi osobami fizycznymi, które Fundacja wspierała w 2018 r.  byli  jej 
podopieczni. 

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. Jak co roku przed  Mikołajkami  mali podopieczni pisali  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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2.2.3. PROJEKT „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” 

 

W 2018r. 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  2018 r. projekt grantowy był realizowany  do 28 lutego  2019 r. 

Laureatami konkursu było 45 organizacji  m.in. Fundacje i Stowarzyszenia, oddziały Towarzystw             
Św. Brata Alberta oraz  Caritasy z terenu całej Polski. 

Kwota przekazana organizacjom w VI Edycji Konkursu Grantowego RMW w 2018 r. wyniosła  
618 400,00 zł. Dzięki projektowi pomocy udzielono 10 123 osobom.  
 
 
 

 
Spotkanie Laureatów w Muzeum Farmacji im. J. Muszyńskiego w Łodzi w dniu 21 lutego 2018 r. 
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2.2.4. DOMY SAMOTNEJ MATKI 

 
Od 10 lat  Fundacja wspiera Domy Samotnych Matek z terenu całej Polski. 
Fundacja przekazuje placówkom pomoc na zakup leków i artykułów medycznych, a także pomoc 
rzeczową. Organizuje zbiórki odzieży, zabawek i książek dla dzieci oraz kobiet. 
Część wpłat z 1% za 2016 r. w wysokości  19 000,00 zł została przekazana Domom w marcu 2018 r. 
W grudniu 2018 r. placówkom przekazano 18 793,10 zł. Kwota ta pochodziła z wpłat z 1% za 2017 r. 
 
Fundacja od kilku lat prowadzi zbiórkę nakrętek, które przekazuje do łódzkiego DSM.                                     
W 2018 r. przekazano 145 kg nakrętek. 
W 2018 r.  rozpoczęto  wspólny projekt z firmą Natura. Klienci Drogerii Natura mogą przekazywać 
swoje punkty lojalnościowe na rzecz Fundacji, która przekaże środki na pomoc DSM. 
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2.2.5. VIII WIECZÓR CHARYTATYWNY   

4 grudniu 2018 r. Fundacja dzięki wsparciu fundatora, firmie Pelion S.A. oraz firmie DOZ S.A. 
zorganizowała  VIII Wieczór Charytatywny. Po raz drugi  Wieczór dedykowany był Seniorom. 

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na aktywację fizyczną seniorów i budowę  strefy ćwiczeń w 
Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora przy ul. Szpitalnej 6 w Łodzi. 

Wieczór prowadził Maciej Dowbor. Goście mieli niepowtarzalną okazję zwiedzić wystawę czasową 
„Moda Polska” Jerzego Antkowiaka. Koncert uświetnił występ Anny Cymmerman i Moniki Kamieńskiej. 

Całkowita pozyskana  kwota z Wieczoru  to  60 956,00 zł  
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2.2.6. KAMPANIA 1%  

W ramach akcji 1% na rzecz Fundacji podatnicy przekazali kwotę  119 994,08 zł. 
Zgodnie z życzeniem podatników  kwota w wysokości 79 055,93 zł została dedykowana 
podopiecznym Fundacji. Kwotę te przekazano w 2018 r. i w styczniu  2019 r.       
Pozostała kwota dedykowana z 1% przekazana została dla: 

- Domów Samotnej Matki  w wysokości  18 793,10 zł 

- Miejskiego Centrum Medycznego „Jonscher” im. dr K. Jonschera w Łodzi, które otrzymało sprzęt 
niezbędny na  oddziale neurologii, dla leczonych tam seniorów i innych pacjentów. Przekazano 
rejestratory holterowskie EKG, wózki do przewozu osób, ciśnieniomierze, materac 
przeciwodleżynowy, balkonik, rolki do przenoszenia pacjentów. Wartość przekazanego sprzętu to 
kwota 22 145,00 zł 
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Fundacja nie prowadziła kampanii reklamowej związanej z 1% i nie wydała na ten cel środków 
finansowych. Akcja informacyjna związana z 1% skierowana była głównie do pracowników spółek 
Pelion, którzy włączali się do propagowania idei przekazywania podatku w rozliczeniu PIT. 

2.2.7. DOZ MARATON ŁÓDŹ  

W 2018 r. Fundacja po raz ósmy  była partnerem społecznym DOZ Maratonu Łódź. W ramach 
współpracy z organizatorami maratonu co roku wybierane są organizacje partnerskie, którym biegacze 
mogą dedykować dowolne kwoty wsparcia  przy zapisach. W 2018 r. wsparcie dedykowane było 3 
organizacjom:  Fundacji ISKIERKA,  Fundacji „Dajemy dzieciom siłę” oraz  Fundacji Udaru Mózgu,   które 
od lat są partnerami   DOZ Fundacji. Udział w biegach to również zaangażowanie  wolontariuszy, którzy 
inicjują własne zbiórki charytatywne dla podopiecznych Fundacji. Na portalu „Siepomaga” na 
specjalnym  profilu maratonowym Fundacji założono pięć charytatywnych  zbiórek  biegowych.  
Całkowita kwota uzyskana przez biegaczy- pomagaczy to  5968,55 zł. Dzięki  pozyskanym ze zbiórek 
środkom  podopieczni mogli zakupić niezbędny sprzęt, skorzystać z rehabilitacji oraz zakupić niezbędne 
do terapii leki.  Jak zawsze po maratonie  biegacze osobiście przekazali swoim  podopiecznym pomoc, 
wręczając im również pamiątkowe medale i koszulki z biegu. Podczas maratonu Fundacja wraz z 
organizacjami partnerskimi promowała idę charytatywności i akcję biegam-pomagam. Na stoisku  
można było zmierzyć ciśnienie , wagę oraz dokonać  analizy masy ciała. 
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Spotkanie z organizacjami  partnerskimi 

W kategorii wózki w DOZ Maratonie na dystansie 5 km brał udział  podopieczny Fundacji, który również 
prowadził swoją zbiórkę charytatywną. 
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2.2.8. WYPRAWKI DLA MALUCHA    

Dzięki wspólnej akcji z Pelion S.A. i DOZ S.A.,  DOZ Fundacja przekazała potrzebującym 700 szt. 
wyprawek  dla niemowlaków, w skład których  weszły kosmetyki i środki pielęgnacji dla niemowląt.  
Wyprawka to kartonowe pudełko wraz z materacem wykonane na wzór fińskich wyprawek, dzięki 
czemu mama wychodząca ze szpitala wraz z dzieckiem nie musi przynosić z domu nosidełka. 
Pudełko to służy dziecku przez pierwsze miesiące jako łóżeczko. 
Wyprawki trafiły do Szpitala w Brzezinach oraz do Urzędu Miasta w Słupsku gdzie zostały wydane 
wszystkim nowonarodzonym dzieciom. 

  

2.2.9.  HONOROWE KRWIODAWSTWO   

W 2018 r. zorganizowano na terenie firmy Pelion  cztery akcje honorowego oddawania krwi. 
Fundacja jest partnerem społecznym odbywających się od pięciu lat akcji. Honorowi Dawcy Krwi to 
również wolontariusze DOZ Fundacji. W czterech edycjach krew oddano 81  razy. Przekazano 36,45 
litrów  krwi. 
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2.2.10.  POZOSTAŁE DZIAŁANIA 

Wsparcie lokalnych inicjatyw 

Wolontariusze Fundacji przez cały rok zbierali używaną odzież oraz inne artykuły, które przekazane 
zostały dla Towarzystwa Pomocy Św. Brata Alberta.  Łącznie w 2018 r. przekazano 824 szt. samej 
odzieży. 

Dla łódzkiego Domu Samotnej Matki oraz łódzkiego Hospicjum dla Dzieci prowadzona była akcja „Korki 
w worki” mająca na celu zbiórkę nakrętek.  

 

 Współpraca z portalem siepomaga.pl 

 

W 2018 r. Fundacja kontynuowała współpracę z portalem siepomaga. W ramach zbiórek 
charytatywnych towarzyszących DOZ Maratonowi Łódź założono 5 zbiórek. Kwota uzbierana przez 
biegaczy pomagaczy to 5 968,55 zł.  

Prowadzono również zbiórkę dla: 

- Igora Lewińskiego podopiecznego Fundacji na zakup sprzętu do rehabilitacji. Zbiórka trwała od 
3.10 do 11.12.2019 r. Dzięki ludziom dobrej woli uzbierano kwotę w wysokości 17 169,00 zł. 

- Jana Olbrysia założoną przez biegacza, w ramach której zebrano środki  na leczenie i rehabilitację 
podopiecznego. Zostały one przekazane w postaci kart Podaruj Zdrowie o wartości 1 700,00  i           
4 700,00 zł.   
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              Zbiórka publiczna „Pomagaj z Nami” 

Wspólnie z firmą DOZ S.A. Fundacja zorganizowała dwie akcje  „Pomagaj z Nami” podczas,  której  
pacjenci aptek mogli przekazać wybrane przez siebie produkty na rzecz seniorów przebywających w 
Domach Pomocy Społecznej.  

Produkty w ilości 516 szt. o wartości 4534 zł  z pierwszej edycji akcji zostały przekazane do 
dziewięciu DPS-ów: w Łodzi, Warszawie, Krakowie, Kutnie, Słupsku, Szczecinie, Wrocławiu, 
Poznaniu, Lisowicach.  Pierwsza  edycja akcji trwała od 1.10 do 31.10. 2018 r. Zbiórka zgłoszona 
została na portalu Zbiórki Publiczne ePUAP i otrzymała nr 2018/3890/OR nadany przez MSWiA.                                                   

Rozliczenie zbiórki nastąpiło w 2018 r.  

Produkty  ilości 281 szt. o wartości 1839 zł  z drugiej  edycji akcji zostały przekazane do czterech 
DPS-ów   w Łodzi, Krakowie, Kutnie i Białymstoku. Druga edycja akcji trwała od 1.12 do 31.12.2018r. 
Zbiórka zgłoszona została na portalu Zbiórki Publiczne ePUAP i otrzymała nr 2018/4927/OR nadany 
przez MSWiA.                                                   

Rozliczenie zbiórki nastąpiło w 2019 r.  
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                         Akcja „Pay-roll”                                                                                     

Od 2013 r. pracownicy spółek grupy  Pelion  uczestniczyli  w akcji  pay-roll przekazując  część swojego  
wynagrodzenia na rzecz  DOZ Fundacji dbam o zdrowie i jej podopiecznych. W 2018 r.  uczestniczyło w 
niej około 700 osób. W całym roku wpłynęło z tego tytułu  18 204,11 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 2018 roku 
Dzień Godności zorganizowano w pięciu  szkołach, w których uczestniczyło ok. 600 dzieci i młodzieży. 
Udział w spotkaniach wzięli sędzia Anna Maria Wesołowska, siatkarka  Małgorzata Niemczyk,  
dziennikarka Joanna Barczykowska, artystka z łódzkiego Teatru Piosenki Monika Kamieńska oraz 
śpiewaczka operowa Anna Cymmerman. 
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Monika Kamieńska  i Anna Maria Wesołowska na lekcji godności                                                                                                            
z uczniami  20 Gimnazjum  i  XV LO w Łodzi 

                         

 

              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 warsztatów 
plastycznych dla seniorów. Angażują się w pomoc przy organizacji konferencji medycznych i koncertów 
dla seniorów. Wśród wolontariuszy są biegacze, którzy zakładają charytatywne zbiórki biegowe, oddają 
krew.  Pomagają przy organizacji Wieczoru Charytatywnego i innych spotkań a także promują wśród 
pracowników ideę  przekazywania 1%. 
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Wolontariusze Fundacji podczas VIII Wieczoru Charytatywnego. 

 

Wolontariusze Roku 2018  
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                    Forum Darczyńców  

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

 

 

.    

 

 

                    Dobre Praktyki   

Po raz kolejny akcje organizowane przez DOZ Fundację zyskały uznanie jury Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu i znalazły się w raporcie „Raport 2018. Odpowiedzialny Biznes w Polsce. 
Dobre Praktyki” 
Wśród wyróżnionych praktyk realizowanych w 2018 r. znalazły się:                                                                             
Rada Seniorów                        
Książka dla Seniora                           
Komputer Okno na Świat                        
Chcę Cię usłyszeć                                
Skarby z Ula                                 
Koperta życia                         
Konferencje i koncerty dla Seniorów                       
Wyprawka dla malucha 
W raporcie wymienione zostały również praktyki od lat realizowane przez Fundację: I Ty możesz 
zostać Św. Mikołajem,  Wieczory Charytatywne, Razem Możemy Więcej, pay-roll 
 

 

2.2.11. WYKAZ INSTYTUCJI, KTÓRE OTRZYMAŁY POMOC DOZ FUNDACJI 

W 2018 r. Fundacja wsparła  niżej wymienione organizacje:  

 
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 Caritas Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej  Koszalin  
9 Caritas Diecezji Siedleckiej  Siedlce  
10 Centrum Socjalne Caritas  Stargard Szczeciński 
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11 Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek  Kutno  
12 Dom Samotnej Matki w Laskach  Izabelin  
13 Dom Samotnych Matek z Dziećmi  Pobiedna  
14 Dom Samotnych Matek Z Dziećmi MONAR-MARKOT  Turów  
15 DPS dla Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr                                      
      Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza  Świętochłowice  
16 Dzieło Pomocy Św. Ojca Pio  Kraków  
17 Fundacja "Jesienny Uśmiech"  Leszno  
18 Fundacja "JESTEŚMY BLISKO"  Włoszczowa  
19 Fundacja "Żyć z chorobą Parkinsona" im. Jerzego Łukasiewicza  Warszawa  
20 Fundacja ECCE HOMO  Kozice Górne  
21 Fundacja Hospicyjna  Gdańsk  
22 Fundacja ISKIERKA  Warszawa  
23 Fundacja L'arche  Wieliczka 
24 Fundacja Niesiemy Nadzieję  Poznań  
25 FUNDACJA ODZYSKAĆ RADOŚĆ  Bogurzyn  
26 Fundacja Pomocy Młodzieży im św. Jana Pawła II "WZRASTANIE"  Łopuszka Mała  
27 Fundacja Rozwoju Kardiologii i Kardiochirurgii Wad Wrodzonych Serca Instytutu Centrum Zdrowia 
     Matki Polki w Łodzi "Mamy Serce"  Łódź  
28 Fundacja Stonoga  Mikołów 
29 Fundacja Świętego Barnaby Częstochowa  
30 Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Łódzkiej  Łódź 
31 Koło Brzeskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta  Pępice 
32 Koło Kieleckie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta  Kielce 
33 Koło Stalowowolskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta  Stalowa Wola  
34 Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża  Kraków  
35 Noclegownia Dla Kobiet w Płocku  Płock  
36 Ośrodek dla Ofiar Przemocy w Rodzinie DOM  Warszawa  
37 Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Płocku  Płock  
38 Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita "J-elita"  Warszawa  
39 Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR MARKOT  Gdańsk  
40 Schronisko Dla Bezdomnych Kobiet  Kraków 
41 Stowarzyszenie "Przystań" Schronisko dla bezdomnych im. Św. Brata Alberta  Baworowo  
42 Stowarzyszenie Dobroczynności im. Jana Pawła II przy Parafii Opatrzności Bożej  Łódź  
43 Stowarzyszenie Miłosierdzia Świętego Wincentego a Paulo Przy Parafii Świętego Krzyża w Warszawie 
     Warszawa  
44 Stowarzyszenie MONAR Dom dla Samotnych Matek z Dziećmi MARKOT  Zgorzelec  
45 Stowarzyszenie MONAR Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT  Rożnowice  
46 Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE w Borowym Młynie  Borowy Młyn  
47 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Wspierania Osób z Niepełnosprawnością ŚWIETLIK  Matczyn  
48 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Bez Barier  Zakliczyn 
49 Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy "AGAPE"  Częstochowa 
50 Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka  Zielona Góra  
51 Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Jeleniogórskie  Jelenia Góra  
52 Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Koszalińskie  Koszalin  
53 Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Łódzkie  Łódź  
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54 Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Siemianowickie  Siemianowice Śląskie  
55 Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Dębicy  Dębica  
56 Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Wrocławskie  Wrocław  
57 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Księży Orionistów  Łaźniew 
58 ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚW. FELIKSA Z KANTALICJO TRZECIEGO ZAKONU ŚW. FRANCISZKA SERAFICKIEGO   
     Łódź  
59 Związek Romów Polskich w Szczecinku  Szczecinek 
 
 
 
 

 
 

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: 52 

Osoby prawne: 59 

 

3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 

4. Odpisy Uchwał Zarządu Fundacji.  
 
W okresie sprawozdawczym Zarząd Fundacji podjął trzy 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.  
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6. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów 
 

Przychody uzyskane przez Fundację w 2018 roku wynosiły 1 147 317,27 zł. i głównie 
pochodziły z darowizn  oraz oprocentowania lokaty jednodniowej wg poniższego 
zestawienia:      

a. darowizny pieniężne 
- od osób prawnych  -   750  503,77 zł 
- od osób fizycznych -     98 258,38 zł 
- z tytułu 1%                -  119 994,08 zł 
- uzyskane ze zbiórek publicznych – 28 073,27 zł 
b. darowizny rzeczowe od osób prawnych –  139 713,96 zł 
c. dotacja z Urzędu Miasta- 3 000,00 
d. odsetki bankowe od lokaty O/N  -  7 604,47 zł 
e. pozostałe przychody operacyjne  -    169,34 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  -   1 067 139,24 zł 
b. koszty pozostałej działalności statutowej        -          3  000,00 zł 
c. koszty administracyjne (zużycie materiałów, amortyzacja, obsługa księgowa, usługi 

bankowe, telekomunikacyjne, najmu powierzchni, pocztowe i kurierskie itp.) –   
88 236,23 zł. 

d.  pozostałe koszty – 6  500,00 zł 
 

8. Dane o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzeń 
 

a. w okresie sprawozdawczym Fundacja w ramach realizacji celów statutowych zatrudniała 3 
osoby na stanowiskach: 
- 1 osoba -  Kierownik Biura Fundacji  
- 1 osoba -  Manager  Projektów  Społecznych  
- 1 osoba -  Koordynator Projektów  Społecznych 
 

b. łączne koszty wynagrodzeń w 2018 roku wyniosły: 
 
- wynagrodzenia brutto – 51 371,54 zł 
- składki pokrywane przez płatnika –10 318,57  zł 
- nagrody – 0 zł 
- premie  – 0 zł 
W roku 2018 podczas realizacji zadań statutowych Fundacja korzystała również z pomocy 
wolontariuszy.                                                                                                                                 
Fundacja wypłaciła wynagrodzenie z tytułu umowy - zlecenia w kwocie 400,00 brutto. 
 

c. w okresie sprawozdawczym Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej nie pobierali 
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wynagrodzeń 
 

9. Fundacja w okresie sprawozdawczym nie udzielała żadnych pożyczek. 
                                                                                                                 

10. Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych. 
 
Fundacja posiadała 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 31.12.2018 roku wyniosła 699 604,83 zł. Odsetki od 
lokat na rachunku bankowym wyniosły w 2018 roku  7 604,47 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 31.12.2018 roku wyniosła 742 211,92 zł, wartość 
zobowiązań na dzień 31.12.2018 roku wyniosła 88 105,92 zł zaś Fundusze własne wyniosły 
640 208,61 zł. Wielkości te wynikają ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018. 

 

13. W 2018 roku w ramach celów statutowych Fundacja nie realizowała świadczeń 
odpłatnych. 

 

14. W 2018 roku Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe i 
samorządowe. 
 

15. W 2018 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 2018. 
Na koniec 2018 roku Fundacja posiadła należność z tytułu deklaracji CIT-8 w kwocie 165,00 
zł.                
 
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 
2018 roku Fundacja posiadała zobowiązanie z tytułu deklaracji PIT-4 za m-c XII/2018                                
w kwocie 914,00 zł, które zostało uregulowane w ustawowym terminie zapłaty.                
                                                                                                                                    
                                                                            Z A R Z Ą D     F U N D A C J I 
 
      Członek Zarządu Elżbieta Łacina                  ...................................................... 
 
Warszawa, dnia 14 marca 2019  r. 


