
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI 
ZA ROK 2019

Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego.

§ 2. (Zachowano oryginalną numerację paragrafów i punktów z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.)

1. Dane rejestracyjne fundacji.

Nazwa fundacji Fundacja Ankizy Gasy- Dzieci Madagaskaru 

siedziba i adres fundacji ul. Topolowa 1, 63-004 Szewce

aktualny adres do 
korespondencji

ul. Topolowa 1, 63-004 Szewce

adres poczty elektronicznej fundacja@dziecimadagaskaru.pl 

Regon 301997635

data wpisu w KRS 12.12.2011

numer KRS 404255

Dane członków 
zarządu fundacji:

Imię i nazwisko oraz pełniona funkcja 
(według aktualnego wpisu w KRS)

Białous Katarzyna nr Pesel 80022903183 – członek zarządu fundacji

Malik Patrycja nr Pesel 80010904222 – członek zarządu fundacji

Czernik Maja nr Pesel 80102902985 – członek zarządu fundacji

   1.Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu).
Celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy humanitarnej i rozwojowej, dobroczynnej i 
charytatywnej, społecznie użytecznej i oświatowej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

1. Cele określone w ust. 1 Fundacja realizuje w szczególności poprzez: 
 edukację i rozwój dzieci i młodzieży z Republiki Madagaskaru; 
 promowanie zdolnych dzieci i młodzieży w rozwijaniu swoich umiejętności; 
 pomoc mieszkańcom Republiki Madagaskaru cierpiącym ubóstwo; 
 upowszechnienie wiedzy o Republice Madagaskaru – kulturze oraz aktualnych 

problemach i i ich przyczynach; 
 niesienie pomocy humanitarnej; 
 działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 
 ochronę zdrowia i promocję zdrowego trybu życia; 
 działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 
 działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
 organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży; 
 wspieranie rozwoju turystyki i krajoznawstwa; 
 promocję i organizację wolontariatu; 
 dążenie do wzajemnego poznawania, zbliżania, rozumienia i nawiązywania osobistych 

więzi pomiędzy ludźmi odległych od siebie społeczeństw i kultur. 
2. Fundacja w miarę realnych możliwości finansowo – organizacyjnych może realizować swoje 
cele statutowe również w innych niż Republika Madagaskaru krajach rozwijających się. 

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych
(opis rzeczywiście prowadzonej działalności statutowej).



1. Organizowanie indywidualnego patronatu osób z Polski i innych krajów nad dziećmi i 
młodzieżą z Republiki Madagaskaru:

a)   zapewnienie regularnej pomocy finansowej przeznaczonej na naukę lub/i utrzymanie; 

W okresie od 1go stycznia do 31go grudnia 2019 roku w programie „Adopcji na odległość” brało 
udział 391 dzieci z Madagaskaru. Pieniądze, które zostały przekazane przez sponsorów z Polski, 
Anglii i Irlandii, Niemiec oraz Danii w kwocie równomiernej  155 EUR na każde dziecko za 1 rok 
szkolny zostały przekazane w gotówce przelewami bankowymi na Madagaskar.

 Przekazywana kwota pieniędzy pokrywa koszty nauki dzieci w szkołach lokalnych 

 czesne szkoły za  10 miesięcy nauki,

 opłatę za obiady w stołówce szkolnej i śniadania

 zakup mundurka do szkoły (koszulka, spódniczka lub spodnie, fartuszek), obuwia, w 
zależności od sytuacji materialnej danego dziecka

 zakup tornistra wraz z potrzebnymi przyborami- zeszyty, długopisy, piórnik, ołówek, 
gumka, zestaw do trygonometrii, kredki lub pisaki kolorowe, bidon na wodę, 

 wsparcie w leczeniu 

Podsumowanie liczby beneficjentów na szkołę:

 - Szkoła Świętego Józefa w Ambohidratrimo: 200 

 - Szkoła Manjaka: 35 

 - Lauriers College: 64 

 - Liceum Ambohidratrimo: 20 

 - CEG z Ambohidratrimo: 14 

 - Saint Paul High School of Ambohidratrimo: 20 

 - Zawodowe Technikum Ambohidratrimo: 7 

 - Le Regency College: 6 

 - Inne szkoły: 8 

 - Uniwersytet: 17

b)   regularna korespondencja ze sponsorami polegająca na wymianie listów, zdjęć i filmów 
Fundacja na bieżąco(3 razy w roku) przesyła na adresy e-mailowe osób uczestniczących w 
programie „Adopcja na odległość” listy ze zdjęciami z okazji świąt, zakończenia roku oraz 
ważnych wydarzeń w życiu dziecka.

Fundacja pozostaje w stałym kontakcie elektronicznym z darczyńcami i osobami, które podjęły 
się „adopcji na odległość”, odpowiada na indywidualne zapytania, przekazuje informacje o 
aktualnej sytuacji podopiecznych i szkoły. 

Wymiana zdjęć odbywa się również na bieżąco przez portal społecznościowy Facebook i stronę 



internetową Fundacji.  

Fundacja zorganizowała „Wirtualną przyjaźń'” polegająca na wymianie listów między uczniami 
szkoły St. Joseph College a uczniami szkół Podstawowych i Gimnazjum w Poznaniu, Swarzędzu i 
Olsztynie oraz między przedszkolem Jaś i Małgosia w Poznaniu.

2.Bezpośrednie bądź pośrednie (poprzez inne organizacje, instytucje i osoby) świadczenie 
pomocy rzeczowej i finansowej, w tym przyznawanie stypendiów na rzecz młodzieży i dzieci, 
które z powodu ubóstwa mają utrudniony dostęp do edukacji.

Firma APEXnet przez cały rok 2019 sponsorowała obiady dla najuboższych dzieci w stołówce 
Tsinjohasina,  w miasteczku Ambohidratrimo. Obiady są wydawane przez Fundację trzy razy w 
tygodniu dla 35 dzieci. Wolontariusze Fundacji prowadzą również w tej samej stołówce raz w 
tygodniu zajęcia plastyczne oraz naukę języka angielskiego dla dzieci. Z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia 2019 Fundacja zorganizowała tam imprezę świąteczną wraz z prezentami dla 
wszystkich dzieci uczęszczających do stołówki. 

Firma Motivoscope wsparła organizacje obiadu wigilijnego dla wszystkich podopiecznych 
Fundacji  objętych programem „adopcja na odległość” dla 400 dzieci.

Lokalna firma produkująca słodycze zasponsorowała słodycze na paczki świąteczne dla 
wszystkich podopiecznych Fundacji.

Fundacja Parasol Roztocza z Tomaszowa Lubelskiego wsparła 3 dzieci w programie „Adopcja na 
odległość”.

Fundacja Stiching Fanampiana Sekoly Malagasy z Holandii przekazała wsparcie finansowe na 
projekt dożywiania 140 dzieci oraz budowę kolejnej Sali lekcyjnej w wiosce Ambatomasina . 
Fundacja dzięki wsparciu holenderskiej organizacji opłaca również zakup mundurków, plecaków, 
zeszytów oraz  przyborów szkolnych wszystkim uczniom. Fundacja finansuje również roczne 
pensje dla dwóch nauczycieli ze szkoły Ambatomasina oraz wynagrodzenie koordynatora 
projektu. Dzięki wsparciu SFSM wszystkie dzieci ze szkoły codziennie otrzymują obiad w stołówce
szkolnej. W roku 2019 najmłodsze dzieci otrzymały nowy budynek szkolny.

Fundacja My Direct charity wsparła dożywianie 84 dzieci w postaci codziennych obiadów w 
szkole , które były serwowane dzieciom w roku szkolnym 2019/2020 w podstawowej szkole 
katolickiej prowadzonej przez siostry w wiosce Tsimahandry. 

Fundacja Small Steps for Africa kontynuowała wsparcie dla 24 dzieci w programie „Adopcja na 
odległość” 

Fundacja ANKIZY GASY ufundowała stypendium naukowe na Madagaskarze dla siedemnastu 
podopiecznych na studiach: Opieka socjalna, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Prawo, Komunikacja 
oraz Anglistyka, Turystyka.

Na przestrzeni roku 2018 Fundacja zgromadziła, a jej wolontariusze dostarczyli na Madagaskar 
zabawki, gry planszowe, odzież, obuwie, słodycze, książki, pomoce naukowe, materiały do 
prowadzenia zajęć plastycznych.

Zabawki i gry planszowe posłużyły jako pomoce w zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych przez
wolontariuszy w szkole Saint Joseph College, w sierocińcu Akany Avoko Ambohidratrimo oraz 
domu dla dziewcząt Akany Avoko Faravohitra oraz w stołówce Tsinjohasina prowadzonej przez 



siostry Anglikanki 

Słodycze posłużyły, jako nagrody na konkursach zorganizowanych przez wolontariuszy podczas 
święta szkoły w marcu 2019 St. Joseph College. W obchodach brali udział wolontariusze Fundacji
prowadząc gry i zabawy dla dzieci, konkursy z nagrodami, malowanie twarzy.

Fundacja wspierała doraźnie finansowo ośrodek dla dziewcząt Akany Avoko Faravohitra 
prowadzony w stolicy Antananarivo. Przekazane środki posłużyły do zakupu jedzenia dla dzieci, 
zakup leków, zakup naczyń do stołówki oraz leczenie chorych dzieci.

3.Popularyzowanie idei wolontariatu, pozyskiwanie wolontariuszy, organizację ich wyjazdów 
na Madagaskar oraz do innych krajów cierpiących ubóstwo.

Fundacja przed przyjazdem wolontariuszy prowadzi z kandydatami rekrutację mającą na celu 
uświadomienie realiów jakie występują na miejscu oraz omówienie i przygotowanie miejsca do 
pracy oraz życia w domu wolontariusza na Madagaskarze. 
Na przestrzeni roku 2019 Fundacja gościła oraz zorganizowała pracę dla  indywidualnych 
wolontariuszy z Polski i Niemiec oraz dla 3 grup wolontariuszy z programu World Challenge 
Expedition ze Niemiec oraz Wielkiej Brytanii.

Wolontariusze prowadzili regularne zajęcia z dziećmi w szkole podstawowej oraz gimnazjum w 
St. Joesph College, liceum St.Paul w Ambohidratrimo oraz w sierocińcu Akany Avoko w 
Ambohidratrimo oraz w domu dla dziewcząt  Akany Avoko Faravohitra w Antananarivo.

Zajęcia  polegały na nauce języka angielskiego oraz francuskiego a także pracach plastycznych, 
tanecznych, sportowych i innych. Wolontariusze prowadzili indywidualne zajęcia z języka 
angielskiego ze studentami oraz nauczycielami ze szkoły St.Paul.

Dodatkowo w czasie pozalekcyjnym wolontariusze organizowali zajęcia polegające na grach i 
zabawach.

W okresie wakacyjnym 2019 w szkole St.Joseph College prowadzona była szkoła letnia a w jej 
ramach kurs języka angielskiego oraz zajęcia sportowe, gry i zabawy dla dzieci. 

Wolontariusze z programu Studenci bez granic UAM z Poznania przeprowadzili zajęcia 
edukacyjne dla dzieci ze szkoły podstawowej. Zajęcia prowadzone były z użyciem klocków 
edukacyjnych Lego. Miały na celu rozwój umysłowy i intelektualny dzieci.

Po zakończonym wolontariacie na Madagaskarze studenci po powrocie do Polski odbyli cykl 
spotkań z dziećmi w szkołach w Poznaniu. Spotkania miały na celu popularyzację wolontariatu 
na Madagaskarze, przybliżenie innej kultury dzieciom i młodzieży polskiej. Studenci odbyli 

również liczne spotkania w Telewizji TNV i publicznej podczas których opowiadali o swoich 
doświadczeniach z pracy z dziećmi i młodzieżą na Madagaskarze.

Ta sama grupa studentów przekazała środki oraz zbudował boisko do gry w piłkę nożna w szkole 
podstawowej w wiosce Tsimahandry. 

Wolontariusze prowadzili również zajęcia wakacyjne  dla dzieci w stołówce  w Tsinjohasina 
prowadzonej przez zgromadzenie Anglikańskie.

Fundacja dobudowała 2 sale lekcyjne w liceum St.Paul w miasteczku Ambohidratrimo, nowe 
toalety oraz wyremontowała cały budynek liceum, który był postawiony w 2017  roku.

Przy pracach budowlanych oraz malowaniu sal pracowali wolontariusze z organizacji World 



Challenge Expedition.

4.Uświadamianie społeczeństwa o potrzebach działania na rzecz niwelowania przyczyn i 
skutków głodu, nędzy, chorób i analfabetyzmu oraz konieczności niesienia pomocy jej 
potrzebującym.

 Fundacja zorganizowała spotkania z prezentacją zdjęć i filmów o Madagaskarze w Poznaniu w 
przedszkolach oraz szkołach podstawowych.  Spotkania miały na celu poszerzanie wiedzy 
uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz przedszkoli w zakresie życia w krajach trzeciego 
świata. Spotkania miały również przybliżyć  kulturę ludności Madagaskaru. Na spotkaniach były 
udzielane również informacje dotyczące możliwości włączenia się w pomoc podopiecznym 
Fundacji oraz informacje na temat prowadzonego przez Fundację wolontariatu i programu 
„adopcja na odległość”

Wolontariusze Fundacji brali udział w „Dniach Afryki” organizowanych przez Uniwersytet 
Warmińsko-Mazurski oraz w festynach szkolnych organizowanych przez szkoły w Poznaniu i 
Swarzędzu, Olsztynie.

Wolontariusze z organizacji „Wolontariusze bez granic” przeprowadzili cykl spotkań w szkołach 
przedstawiając zdjęcia i relacje ze swojej pracy w szkole na Madagaskarze. Uzmysławiając tym 
samym dzieciom i młodzieży w Polsce jak bardzo różnią się szkoły na Madagaskarze od tych w 
Polsce. 

Fundacja zamieszcza  bieżące informacje o sytuacji związanej z edukacją oraz sytuacją na 
Madagaskarze na stronie internetowej www.dziecimadagaskaru.pl oraz na portalach 
społecznościowych Facebook oraz Instagram.

5.Organizowanie i prowadzenie kampanii społecznych, programów i konferencji 
propagujących cele fundacji oraz informowanie o nich w środkach masowego przekazu – 
radio, telewizja, prasa i portale internetowe;

Fundacja została zaproszona na spotkanie w domu kultury w Opalenicy. Na spotkaniu Fundacja 
zaprezentowała swoją działalność prowadząc prelekcję ze zdjęciami. Oraz opowiadając o życiu , 
pracy i działalności na Madagaskarze.

Fundacja brała też udział w kiermaszu świątecznym w Opalenicy gdzie miała stoisko propagujące
misje i cele Fundacji.

Członkowie Fundacji  oraz wolontariusze aktywnie działali  w mediach Radio Merkury Poznań,
Telewizja  Polska,  Telewizja  Poznań  oraz  Telewizja  TVN  udzielili  wywiadów,  w  których
informowali  o  problemach  z  ubóstwem,  brakiem  możliwości  edukacji  i  niedożywieniu  oraz
problemach  zdrowotnych na  Madagaskarze.  Promowali  ideę wolontariatu  na  Madagaskarze.
Wywiady  zostały  udzielone  w  prasie  lokalnej  i  ogólnopolskiej  oraz  w  lokalnych  stacjach
radiowych  i  telewizyjnych.  Fundacja  na  bieżąco  prowadziła  akcje  informacyjne  na  portalu
społecznościowym Facebook oraz na stronie internetowej Fundacji www.dziecimadagaskaru.pl 

6. Współpraca z ośrodkami, podmiotami oraz środowiskami zagranicznymi ukierunkowaną na 
realizację celów Fundacji;

Fundacja współpracuje z organizacja World Challenge Expedition,  która wysyła do Fundacji 
grupy  nastolatków, którzy finansują i pomagają w budowie szkół na obszarach wiejskich 
Madagaskaru. W roku 2019 były to trzy grupy pracujące przy budowie budynków szkolnych w 
liceum St.Paul w Ambohidratrimo.

http://www.dziecimadagaskaru.pl/
http://www.dziecimadagaskaru.pl/


Small Steps for Africa Fundacja z Wielkiej Brytanii wspiera 24 podopiecznych w programie 
„Adopcji na odległość” oraz przekazała również pieniądze na leczenie chorych dzieci, 
pozostających pod opieką Fundacji. 

DEIS Fundacja z Irlandii wspiera 5 dzieci objętych programem „Adopcji na odległość”.

Stichting Fanampiana Sekoly Malagasy z Holandii, która  sponsoruje program dożywiania 140 
dzieci w szkole wybudowanej przez Fundację Ankizy Gasy w wiosce Ambatomasina. Fundacja 
przy pomocy wsparcia holenderskiego opłaca również zakup mundurków, plecaków, zeszytów 
oraz  przyborów szkolnych wszystkim uczniom. Fundacja finansuje również roczne pensje dla 
dwóch nauczycieli ze szkoły Ambatomasina oraz wynagrodzenie koordynatora projektu. Dzięki 
wsparciu SFSM wszystkie dzieci ze szkoły codziennie otrzymują obiad w stołówce szkolnej. W 
2019 fundacja wsparła też budowę kolejne Sali szkolnej.

7.Udzielanie pomocy socjalnej, materialnej, prawnej, finansowej i rzeczowej osobom 
potrzebującym;

Potrzebującym dzieciom z programu „adopcja na odległość” z miasteczka Ambohidratrimo i ich 
rodzinom Fundacja udziela doraźnej pomocy finansowej oraz materialnej poprzez zakup 
żywności, leków, ubrań itp. Fundacja przekazała również pieniądze na  leczenie szpitalne i 
ambulatoryjne chorym dzieciom-podopiecznym Fundacji.

Fundacja finansuje wynagrodzenie trzech nauczycieli ze szkół podstawowych w wioskach 
Ampananna i Ambatomasina.

Fundacja organizuje wydawanie odzieży i butów dwa razy do roku (na początku roku szkolnego 
oraz przed nadejściem malgaskiej zimy w czerwcu). 

W grudniu z okazji świat Gwiazdkowych fundacja zorganizowała świąteczny obiad wraz z 
prezentami dla wszystkich podopiecznych z programu „adopcja na odległość”.

 W październiku na początku roku szkolnego Fundacja ufundowała każdemu podopiecznemu z 
programu „adopcja na odległość” wyprawkę szkolną niezbędną do podjęcia nauki w roku 
szkolnym 2019-2020 (400 wyprawek na które składały się – książki, długopisy, ołówki, piórniki, 
pisaki, zestawy do trygonometrii, nożyczki)

Wolontariusze z programu „Studenci bez granic” zorganizowali zbiórki w szkołach w Polsce 
„Mada wyprawka” przywieźli na Madagaskar dla podopiecznych materiały szkolne. Zostały one 
rozdane dzieciom na początku roku szkolnego w październiku 2019 roku.

8.Wsparcie finansowe na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, sprzętu sportowego i 
medycznego, odzieży, leków itp.;

Fundacja przekazała piłki oraz gry i materiały do prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dzieci w 
szkole St.Joseph College, St.Paul w Ambohidratrimo. W Ambatomasina wszystkie dzieci 
otrzymały stroje sportowe na zajęcia w-f.  Fundacja przekazała też piłki, buty sportowe oraz 
odzież sportowa dla wszystkich dzieci w miasteczku Tsimahandry.

Fundacja sfinansowała koszt wielkanocnej wycieczki szkolnej  dla 25 uczniów przedostatniej 
klasy szkoły gimnazjalnej  St.Joseph College do miejscowości Mahajanga na zachodnim wybrzeżu
Madagaskaru. Fundacja sfinansowała wyjście na lody dla wszystkich uczestników wycieczki 



szkolnej ponad 100 osób.

Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych.
Nie miało miejsca.

3. Działalność gospodarcza: informacja, czy fundacja prowadzi działalność gospodarczą : 
W 2019 Fundacja prowadziła działalność gospodarczą.

Informację o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS
(należy podać kody PKD działalności gospodarczej wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS wraz z ich
opisem słownym oraz kody i opis słowny faktycznie prowadzonej działalności gospodarczej).

47.99.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i 
targowiskami

47.19.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

47.78.z – sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych 
sklepach

47.82.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach
i targowiskach

47.89.Z – sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

47.91.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

Faktycznie Fundacja prowadziła działalność gospodarczą  w 2018 roku polegającą na sprzedaży
internetowej wyrobów rękodzielniczych z Madagaskaru otrzymanych jako darowizna.

79.12.Z – działalność organizatorów turystyki

79.90.Z – działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

79.90.B – działalność w zakresie informacji turystycznej

79.90.C – pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji  (należy przekazać odpisy uchwał  zarządu fundacji  w formie np.
kserokopii, podjętych w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy sprawozdanie, bądź wskazać, iż zarząd
nie podejmował uchwał).
W załączniku kserokopie uchwał Zarządu Fundacji podjętych w okresie sprawozdawczym, którego 
dotyczy sprawozdanie za 2019 roku.

5. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis,
darowizna, środki ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa
 i budżetu gminy) (należy w tym miejscu podać też przychody z działalności gospodarczej).

Działalność statutowa :

Darowizny – 350 545,35 zł

Działalność gospodarcza:

Sprzedaż towarów – 95, 30 zł



Informacje  o  wysokości  uzyskanych  przychodów z  odpłatnych  świadczeń  realizowanych
przez fundację w ramach celów statutowych z podaniem kosztów tych świadczeń 
(należy podać osobno przychody i koszty).
brak

Przychody ogółem: 350 640,65 zł

Jeżeli działalność gospodarcza była prowadzona:
wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej
(tj. przychody minus koszty)

0 zł

procentowy  stosunek  przychodu  osiągniętego  z  działalności
gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł

0%

6. Informacje o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych 159 005,80
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe 
itp.)

3 102,72

c) działalność gospodarczą 0,0
d) pozostałe koszty 80 902,21

7. Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w fundacji.
a)łączna liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem 

według zajmowanych stanowisk oraz
2

Patrycja Malik - Dyrektor 
generalny Fundacji Ankizy 
Gasy – Dzieci Madagaskaru

Katarzyna Białous - Dyrektor 
ds. promocji i rozwoju 
Fundacji Ankizy Gasy - 
Dzieci Madagaskaru

b)liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności
gospodarczej

0

łączna kwota wynagrodzeń wypłacanych przez fundację:
w tym:

53 415,21 zł 

wynagrodzenia 53 415,21 zł
nagrody Nie miało miejsca
premie Nie miało miejsca
inne świadczenia Nie miało miejsca
wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie 
w działalności gospodarczej

Nie miało miejsca

7. c)  Dane  o  wysokości  rocznego  lub  przeciętnego  miesięcznego  wynagrodzenia
wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji, z podziałem na:
wynagrodzenia 53 415,21 zł
nagrody Nie miało miejsca
premie Nie miało miejsca
inne świadczenia Nie miało miejsca

Dane o wysokości  rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego
osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na:
wynagrodzenia Nie miało miejsca
nagrody Nie miało miejsca
premie Nie miało miejsca
inne świadczenia Nie miało miejsca



7. d) Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia.
Nie miało miejsca

7.  e)  Dane  o  udzielonych  przez  fundację  pożyczkach  pieniężnych,  z  podziałem  według  ich
wysokości,  ze    wskazaniem  pożyczkobiorców  i  warunków  przyznania  pożyczek  oraz  
z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek.

Nie miało miejsca

7. f) Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku 
(należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego).
Bank Millenium S.A.
Nr konta 49 1160 2202 0000 0002 0587 5438

Saldo – 270 401, 15 zl

7. g) Dane o wartościach nabytych obligacji oraz objętych udziałów lub nabytych akcji  
w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek.
Nie miało miejsca

7. h)  Dane  o  nabytych  nieruchomościach,  ich  przeznaczeniu  oraz  wysokości  kwot
wydatkowanych na to nabycie.
Nie miało miejsca

7. i) Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych.
Nie miało miejsca

7. j)  Dane  o  wartościach  aktywów  i  zobowiązań  fundacji  ujętych  we  właściwych
sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych  (należy podać dwie
wartości).
Wartość aktywów 275 600,27 zł, zobowiązań  12 791,33 zł 

8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi,
państwowe  zadania  zlecone,  zamówienia  publiczne)  oraz  o  wyniku  finansowym  tej
działalności  (należy  podać  informacje  o  realizowanych  zadaniach  publicznych  i  uzyskanych
dotacjach, grantach, kosztach poniesionych na ich realizację oraz o wyniku finansowym).
Nie miało miejsca.

9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także
informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych.

Fundacja nie posiada zaległości od zobowiązań podatkowych i w terminie składa wymagane 
deklaracje PIT-4R i CIT-8. 

§ 3. Informacja o przeprowadzonych w fundacji kontrolach w okresie sprawozdawczym 
oraz informacja o ich wynikach (należy wskazać organy kontrolujące i zakres kontroli).



Nie miało miejsca. W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona kontrola.

§ 4. Sprawozdanie powinno zostać przekazane w oryginale oraz podpisane przez co najmniej 
dwóch członków zarządu fundacji jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej.

Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentacji fundacji: 

 


