
Formularz sprawozdania z działalności fundacji – ułatwiający przygotowanie materiału 

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2020 

 

Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. 

 

Podstawa prawna: 

 ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1491), 

 rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego 

zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 36). 

 

1. Dane fundacji. 

 

Nazwa fundacji  Fundacja Inicjatywa 

Siedziba i adres Ul. Działoszyńska 69, 98-355 Raciszyn 

Adres do korespondencji 
  
Ul. Działoszyńska 69, 98-355 Raciszyn 

E-mail  malwina.wodzynska@wkg.pl 

Telefon  601 501 694 

REGON  387458408 

Data wpisu do KRS  05.11.2020 

Nr KRS  0000868364 

 

1.1 Dane członków zarządu fundacji.  

 

Imię i nazwisko Pełniona funkcja 

Malwina Wodzyńska Prezes Zarządu 

 

  



1.2 Cele statutowe fundacji. 

 

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności na rzecz rozwoju i wspierania społeczności lokalnej 

oraz rodzin, w szczególności dzieci i młodzieży w zakresie samodoskonalenia, rozwoju talentów, 

pasji, zainteresowań, kompetencji oraz zdolności intelektualnych i sportowych, wspierania 

materialnego.  

 

 

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych. 

 

Fundacja realizuje swój cel poprzez prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności w zakresie: 

a) pomoc społeczna w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – KOD PKD 

88.99.Z  

b) działalność charytatywna – KOD PKD 88.99.Z  

c) ochrona i promocja zdrowia – KOD PKD 86.90.E  

d) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży – 

KOD PKD 85.59.B  

e) organizacja koncertów, wystaw, wernisaży, pokazów, projekcji filmowych – KOD PKD 90.02.Z  

f) promocja i organizacja wolontariatu – KOD PKD 85.59.B 

 

 

2.1 Opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych. 

 

Fundacja Inicjatywa została ustanowiona 12 sierpnia 2020 roku aktem notarialnym: 

Repetytorium A nr 4953/2020 oraz wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji 

Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki 

Zdrowotnej  5 listopada 2020 roku przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Zarząd 

Fundacji w grudniu 2020 roku prowadził działania mające na zgromadzenie środków 

finansowych na realizację założonych celów statutowych. 

 

 

3. 
Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru 

przedsiębiorców KRS. 

 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.  

 

 

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji (niepotrzebne skreślić). 

 

Zarząd Fundacji nie podejmował uchwał w 2020 roku. 
 

 

5. 
Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł oraz 

formy płatności. 

Wysokość uzyskanych przychodów: 

Forma płatności: 

Przelew Gotówka 
Inne 

(wskazać jakie) 



ogółem: 10.000,00 zł 0 0 

a) ze spadku: 0 0 0 

b) z zapisu: 0 0 0 

c) z darowizn: 10.000,00 zł 0 0 

d) ze środków publicznych, w tym: 

- z budżetu państwa:  

- z budżetu gminy: 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

e) z innych źródeł (wskazać jakie): 0 0 0 

f)  
informacja o wysokości odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację  

w ramach celów statutowych (z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń): 

 

W 2020 roku nie było żadnych odpłatnych świadczeń realizowanych przez Fundację. 

 

g)  

w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, wynik finansowy tej działalności oraz 

procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu 

osiągniętego z pozostałych źródeł: 

 

Fundacja w 2020 roku nie prowadziła działalności gospodarczej. 

 

 

6.  Informacja o poniesionych kosztach z wyodrębnieniem formy płatności.  

 

Wysokość poniesionych kosztów: 

Forma płatności: 

Przelew Gotówka 
Inne  

(wskazać jakie) 

ogółem: 0 59,04 zł 0 

a) na realizację celów statutowych: 0 0 0 

b) na administrację: 

- czynsz: 

- opłaty telefoniczne: 

- opłaty pocztowe: 

- inne (wskazać jakie): Opłata za wypis aktu 

notarialnego 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 59,04 zł 0 

c) na działalność gospodarczą: 0 0 0 

d) pozostałe koszty (wskazać jakie): 0 0 0 

 

7. Dane w następującym zakresie: 

 

7.1 Zatrudnienie w fundacji. 



Liczba osób zatrudnionych: ----------------------------------------------------------------------------------- 

a) ogółem: --------------------------------------------- -------------------------------------------------- 

b) wg zajmowanych stanowisk: 

stanowisko: ------------------------------------------- liczba osób zatrudnionych: ----------------- 

----------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- 

c) liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: ----------------------------------- 

stanowisko: ------------------------------------------- liczba osób zatrudnionych: ---------------- 

----------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- 

 

7.2 Wynagrodzenia. 

 

7.2.1 

Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację. 

(z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem 

całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej 

 

Fundacja w 2020 roku nie wypłaciła żadnych wynagrodzeń. 

 

 

7.2.2 

Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie 

członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie 

działalnością gospodarczą.  

(z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia) 

 

Fundacja w 2020 roku nie wypłaciła żadnych wynagrodzeń. 

 

 

7.2.3 Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia. 

 

Fundacja w 2020 roku nie wypłaciła żadnych wynagrodzeń. 

 

 

7.3 

Udzielone przez fundację pożyczki pieniężne.  

(z podziałem wg ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców, warunków przyznania 

pożyczek wraz z podaniem podstawy statutowej ich udzielenia) 

 

Fundacja w 2020 roku nie udzieliła żadnej pożyczki. 

 

 

7.4 
Kwoty zgormadzone na rachunkach płatniczych oraz kwoty zgromadzone 

w gotówce. 

 

Nazwa banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej: 
Kwota: 

mBank 20.000,00 zł 

  

 



Kwoty zgromadzone w gotówce: --------------------------------------- 

 

7.5 
Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w 

spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek. 

 

Fundacja w 2020 roku nie nabyła żadnych obligacji, udziałów oraz akcji w spółkach prawa 

handlowego. 

 

 

7.6 
Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych na to 

nabycie. 

 

Fundacja w 2020 roku nie nabyła żadnych nieruchomości. 

 

 

7.7 Nabyte pozostałe środki trwałe. 

 

Fundacja w 2020 roku nie nabyła żadnych środków trwałych. 

 

 

7.8 
Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach 

finansowych sporządzanych dla celów statystycznych. 

 

Wartość aktywów – 20.000,00 zł.  

Zobowiązania – 59,04 zł 

 

 

8. 

Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe  

i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o 

wyniku finansowym tej działalności. 

 

Fundacja w 2020 roku nie miała żadnych zleconych usług, zadań oraz zamówień przez podmioty 

państwowe i samorządowe.  

 

 

9. 
Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także 

informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych. 

 

CIT – 8 zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i należnego podatku 

dochodowego od osób prawnych. Należny podatek dochodowy – 0 zł. 

 

 

 

10. 

Informacja, czy fundacja ustanowiona na podstawie ustawy z dnia  

6 kwietnia 1984 r. o fundacjach jest instytucją obowiązaną  

w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115, 1520, 1655, 1798 

i 2088). 

 

Tak. 

 



 

11. 

Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację ustanowioną na podstawie ustawy 

z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach płatności w gotówce o wartości równej lub 

przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest 

przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą 

powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji.  

Data operacji: Kwota operacji: 

------------------------------------- ----------------------------------------- 

 

12. 
Informacja, czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzana kontrola oraz jej 

wyniki. 

 

W okresie sprawozdawczym nie było prowadzonej żadnej kontroli. 

 

 

 

 

 

………………………………… 

miejscowość, data 

 

 

 

 

………………………………… 
podpis członka zarządu fundacji* 

 

 

 

………………………………… 
podpis członka zarządu fundacji* 

 

 

*UWAGA! 

Sprawozdanie winno być przekazane w formie pisemnej oraz podpisane przez co najmniej 

dwóch członków zarządu fundacji, jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej. 


