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ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 15 

grudnia 2018 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. 

(Dz. U. Poz. 2458 z dnia 29 grudnia 2018 r.) 

 

Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. 

Nr  46,  poz.  203,  z  1997  r.  Nr  121,  poz.  769  i  z  2000  r.  Nr  120,  poz.  1268)  

zarządza  się,  co następuje: 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 

ZA ROK 2019 

FUNDACJA NA ZDROWIE  

ZWIERZĘTA LUDZIOM LUDZIE ZWIERZĘTOM 
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I.  Informacje o organizacji 

Fundacja Na Zdrowie Zwierzęta Ludziom Ludzie Zwierzętom 

Adres siedziby: Zelczyna 217, 32-051 Wielkie Drogi 

Adres do korespondencji: Zelczyna 217, 32-051 Wielkie Drogi 

Telefon: 736 875 045 

e-mail: fundacja@na-zdrowie.org.pl 

Strona internetowa: www.felinoterapia.org.pl 

Data wpisu do Krajowego rejestru Sądowego: 03.03.2017 

Nr KRS: 0000666615 

REGON: 366703755 

NIP: 9442254251 

 

Członkowie ZARZĄDU FUNDACJI: 

Marta Niemiec-Fiutowska – prezes 

Eugeniusz Fiutowski – wiceprezes 

 

Cele Fundacji: 

 

- poprawa jakości życia ludzi i zwierząt  

- poprawa stanu zdrowia osób starszych, chorych i dzieci, niepełnosprawnych poprzez terapię  

z udziałem zwierząt 

- propagowanie i prowadzenie zajęć terapeutycznych z udziałem zwierząt pomagających w 

rehabilitacji i leczeniu osób niepełnosprawnych, starszych, chorych, samotnych, zagrożonych 

wykluczeniem społecznym 

- podejmowanie działań na rzecz aktywizacji środowiska wiejskiego 

- podejmowanie działań wspierających rozwój przedsiębiorczości  

- podejmowanie działań wzmacniających i budujących więzi międzyludzkie oraz więzi 

między człowiekiem i zwierzęciem 

- podejmowanie działań mających na celu rozwój świadomości obywatelskiej i postaw 

obywatelskich dotyczących praw zwierząt, działań wspierających inicjatywy i aktywność 

społeczną 

- zapewnienie opieki dla zwierząt, których właściciele z powodów zdrowotnych nie mogą 

utrzymywać, posiadać, pielęgnować, żywić 

- zapewnienie wsparcia osobom starszym posiadającym zwierzęta 

- prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży wspomagających ich rozwój  

i kształtujących prawidłowe postawy wobec zwierząt 

- pomoc zwierzętom chorym i bezdomnym 

- zapobieganie bezdomności zwierząt 

- prowadzenie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia 
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- prowadzenie działań mających na celu promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób 

bezrobotnych i zagrożonych zwolnieniem z pracy 

- prowadzenie działalności charytatywnej 

- prowadzenie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego 

- prowadzenie działań propagujących wiedzę na temat świata przyrody, przeciwstawianie się 

niszczeniu przyrody przez cywilizację 

- prowadzenie działań zachęcających do kontaktu z nieskażoną przyrodą, działań 

ekologicznych, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego 

- propagowanie działań proekologicznych i nowoczesnych technologii przyjaznych 

środowisku 

- podejmowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju turystyki i krajoznawstwa. 

 

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

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

- prowadzenie zajęć terapeutycznych w domach pomocy społecznej, domach dziecka, 

hospicjach oraz w siedzibie Fundacji 

- organizowanie edukacyjnych akcji społecznych w szkołach, przedszkolach 

- organizowanie imprez  na rzecz osób niepełnosprawnych 

- organizowanie imprez na rzecz zwierząt 

- organizowanie imprez kulturalnych, sportowych 

- organizowanie akcji adopcyjnych 

- organizowanie akcji sterylizacyjnych 

- zapewnienie opieki i wyżywienia dla zwierząt będących pod opieką osoby starszej, 

niepełnosprawnej  

- prowadzenie schroniska dla zwierząt, których opiekunowie z powodów zdrowotnych nie 

mogą ich posiadać (gdy stopień choroby zagraża życiu i bezpieczeństwu zwierzęcia, zmienili 

miejsce zamieszkania np. dom pomocy społecznej) 

- prowadzenie ośrodka terapeutycznego 

- prowadzenie placówki dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych, chorych, starszych i 

dzieci 

- organizowanie zajęć oświatowo wychowawczych i edukacyjnych 

- organizowanie zespołów do prowadzenia ćwiczeń rehabilitacyjnych 

- prowadzenie działalności szkoleniowej, edukacyjnej, promocyjnej, informacyjnej 

- szkolenie i doskonalenie umiejętności felinoterapeutów 

- organizowanie opieki dla osób starszych, niepełnosprawnych 

- organizowanie opieki dla zwierząt przebywających w domach osób starszych 

- organizowanie opieki dla zwierząt przebywających w schronisku Fundacji 

- organizowanie pielęgnacji i leczenia zwierząt 

- organizowanie obozów, wycieczek, zjazdów dla osób chorych, niepełnosprawnych, 

starszych i dzieci 

- zbieranie wiedzy naukowej na temat terapii z udziałem zwierząt i jej zastosowań w 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych  

- współpracę z placówkami oświatowymi i wychowawczymi poprzez prowadzenie zajęć 

edukacyjnych, prezentacji w placówkach oświatowych mających na celu naukę dzieci 

obcowania i opieki nad zwierzętami i integrację osób niepełnosprawnych 

- prowadzenie działalności wydawniczej, reklamowej, promocyjnej 

- zbiórkę i pozyskiwanie funduszy na cele statutowe 

- współpracę z innymi fundacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach działania 
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- podejmowanie innych czynności i środków działania związanych z realizacją celów 

Fundacji 

- udział w życiu publicznym miasta i regionu, współpraca z jednostkami samorządu 

terytorialnego 

Fundacja realizuje swoje cele w formie nieodpłatnej i odpłatnej działalności statutowej. 

Fundacja realizuje odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie zadań 

wymienionych w art. 4 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie: 

- działalność charytatywna 

- ochrona i promocja zdrowia 

- działania na rzecz osób niepełnosprawnych 

- nauki, edukacji, oświaty i wychowania 

- upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

 

Realizacja celów w roku 2019: 

1. W zakresie poprawy zdrowia osób starszych, chorych i dzieci, niepełnosprawnych poprzez 

terapię z udziałem zwierząt - Fundacja przeprowadziła cykl zajęć terapeutycznych 

felinoterapii dla: 

- SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie, 

- Podopiecznych Stowarzyszenia „Równa Szansa”, 

- Podopiecznych Stowarzyszenia „Jestem ZA” 

- Podopiecznych Domów Opieki Społecznej, 

- Podopiecznych SOSW  pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych  

   w Krakowie, 

- Podopiecznych WTZ Konary – Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej w Mogilanach, 

- osób indywidualnych. 

 

Odbiorcami zajęć terapeutycznych byli mieszkańcy Krakowa i województwa małopolskiego. 

Łączna ilość osób uczestniczących w zajęciach felinoterapii wyniosła 120 osób. Zajęcia 

prowadzone były w grupach 4-5 osobowych, cyklicznie w seriach po 6-16 zajęć. Kilka osób 

uczestniczyło w zajęciach indywidualnych. Zajęcia felinoterapii prowadzone były 

tematycznie według wieku i stopnia funkcjonowania uczestnika.  

2. W związku z prowadzonymi zajęciami felinoterapii w SOSW Dla Dzieci Niewidomych  

i Słabowidzących w Krakowie, Fundacja zorganizowała upominki Mikołajowe dla 25 - ciu 

dzieci uczestniczących w zajęciach felinoterapii. Dzieci otrzymały torby z kotem, owoce oraz 

słodycze. 

3. W ramach prowadzenia zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży wspomagających ich 

rozwój i kształtujących prawidłowe postawy wobec zwierząt oraz podejmowania działań 

wzmacniających i budujących więzi międzyludzkie oraz więzi między człowiekiem  

i zwierzęciem, Fundacja prowadziła warsztaty edukacyjne w szkołach i przedszkolach 

dotyczące prawidłowych zachowań wobec zwierząt. 

4. W ramach prowadzenia działalności szkoleniowej, edukacyjnej, promocyjnej, 

informacyjnej Fundacja przeprowadziła szkolenia dla Rodziców, Opiekunów  

i Wychowawców: „Felinoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami 

rozwojowymi”, „Felinoterapia w teorii i praktyce”, „Zooterapia a rozwój dziecka”, oraz 

szkolenia i warsztaty dla dorosłych osób z Zespołem Aspergera pt. „ Zooterapia”.  
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W kwietniu 2019 r.  Fundacja zorganizowała Dzień Otwarty w schronisku fundacji pt.  

„Nie kupuj-adoptuj”. 

5. W celu propagowania felinoterapii jako formy wspomagającej leczenie i rehabilitację osób 

chorych, starszych i niepełnosprawnych, Fundacja: 

- w marcu 2019 r. przy współpracy ze Stowarzyszeniem Jestem ZA w Krakowie 

przeprowadziła prelekcję z okazji Światowego Dnia Kota, podczas V pokazu Kotów 

Rasowych. 

- w kwietniu 2019 r. uczestniczyła w obchodach Dnia Autyzmu w Skawinie. Podczas tego 

wydarzenia przekazywano wiedzę oraz materiały informacyjne dotyczące felinoterapii. 

6. W lipcu 2019 r. przy współpracy i pomocy firmy Sabre Polska Sp. Z O.O. Fundacja 

wybudowała wolierę do zajęć felinoterapii w siedzibie fundacji. 

7. W roku 2019 Fundacja kontynuowała realizację projektu „Zooterapia a bezdomność 

zwierząt w Polsce”. Projekt został dofinansowany ze środków programu Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich 2018. Projekt obejmował 170 beneficjentów. Trwał od września 2018 r. do 

grudnia 2019 r. W ramach projektu zostały przeprowadzone warsztaty edukacyjno-

terapeutyczne felinoterapii, warsztaty edukacyjne, szkolenia dla Kadry Ośrodków, w których 

realizowano projekt oraz spotkania integracyjne dla uczestników projektu. Na zakończenie 

projektu przeprowadzona została konferencja pt. „Felinoterapia drogą do integracji społecznej 

w działaniach osób niepełnosprawnych”, w której uczestniczyły 122 osoby. Konferencja 

miała charakter edukacyjny oraz podsumowujący działania projektowe. 

8. W czerwcu 2019 r. Fundacja rozpoczęła realizację działań w projekcie unijnym 

Politechniki Krakowskiej i Stowarzyszenia Jestem ZA pt. „Jestem ZA wiedzą”. Fundacja  

w okresie czerwiec-grudzień 2019 r. zrealizowała 90h zajęć felinoterapii dla dzieci, 

młodzieży oraz dorosłych osób z Zespołem Aspergera, 30h szkoleń dla Rodziców osób z 

Zespołem Aspergera w zakresie zooterapii, 15h szkoleń i 25h konsultacji indywidualnych dla 

dorosłych osób z Zespołem Aspergra w zakresie zooterapii. 

9. W sierpniu 2019 r. Fundacja rozpoczęła realizację projektu „Aktywni dla zwierząt”. Projekt 

dedykowany jest dla Seniorów z województwa małopolskiego. Projekt jest realizowany przy 

wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Projekt obejmuje 120 beneficjentów.  

W ramach projektu zostały przeprowadzone warsztaty edukacyjno-terapeutyczne 

felinoterapii, warsztaty edukacyjne dla Seniorów. Celem projektu jest aktywizowanie  

i zaangażowanie Seniorów w działania społeczne w tym pro zwierzęce. Realizacja projektu 

nadal trwa i zakończy się pod koniec roku 2020. 

10. W ramach pomocy zwierzętom chorym i bezdomnym oraz zapewnieniu im schronienia 

Fundacja w styczniu 2019 r. wyposażyła pomieszczenie znajdujące się w siedzibie Fundacji -

szpitalik dla chorych zwierząt w podłogę – łatwo zmywalne płytki oraz w dodatkowe 

akcesoria dla kotów. 

11. W ramach opieki nad zwierzętami oraz pomocy osobom chorym i starszym w utrzymaniu 

ich zwierząt Fundacja objęła opieką koty, których właściciele nie są w stanie zapewnić im 

odpowiedniego wyżywienia i leczenia. Fundacja zapewniła tym zwierzętom odpowiednie 

wyżywienie, leczenie weterynaryjne i sterylizację. 



 

6 
 

12. Fundacja przeprowadziła akcje sterylizacyjne poprzez wyłapywanie i sterylizację kotów 

wolnożyjących oraz dystrybucję ulotek informacyjnych mających na celu edukacje  

i uświadamianie społeczeństwa w tematyce sterylizacji zwierząt. 

13. Fundacja zapewniła schronienie, wyżywienie oraz opiekę weterynaryjną dla bezdomnych  

i potrzebujących kotów, oraz znalazła dla nich nowe domy i przeprowadziła adopcje. 

14. W celu pomocy zwierzętom chorym i bezdomnych Fundacja prowadziła akcję zbiórki 

plastikowych nakrętek „Nakręteczka dla koteczka”. W zbiórkę nakrętek zaangażowanych 

zostało wiele szkół, przedszkoli, sklepów, klubów z Krakowa oraz województwa 

małopolskiego. Akcja ta nadal trwa i stale się rozwija. 

15. W celu zapewnienia wyżywienia zwierzętom objętym opieką fundacji – Fundacja wzięła 

udział w ogólnopolskiej akcji pn. „Mruczek sam nie poprosi o pomoc” dedykowanej kotom. 

16. W celu propagowania działań fundacji oraz felinoterapii członkowie Fundacji kilkakrotnie 

brali udział w audycji Radia Kraków. Na antenie Radio Kraków prezentowane były koty 

terapeutyczne, felinoterapia oraz koty do adopcji. 

17. W Fundacji działało na podstawie Porozumienia wolontariackiego - 11 wolontariuszy. 

18. Wszystkie działania i wydarzenia zrealizowane przez Fundację w 2019 roku były 

zapowiadane i relacjonowane na stronie internetowej Fundacji www. felinoterapia.org.pl oraz 

na portalu społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/Na-Zdrowie-Zwierzęta-

Ludziom-Ludzie-Zwierzętom 

 

III. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

IV.  Odpisy uchwał zarządu Fundacji. 

Odpisy uchwał Zarządu Fundacji stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. 

V.  Informacja o wysokości uzyskanych przychodów na dzień 31.12.2019 r. 

W 2019 roku Fundacja uzyskała przychody w kwocie 133 611,06 zł, w tym: 

* przychody z działalności statutowej 133 324,76 zł: 

- środki pochodzące ze źródeł publicznych:  z dotacji 98 667,50 zł - przelew 

- z darowizn od osób fizycznych 12 410,26 zł - przelew 

- z darowizn od osób prawnych 5 100,00 zł - przelew 

- ze zbiórek publicznych 290,00 zł - gotówka 

- z odpłatnych świadczeń w ramach celów statutowych 16 857,00 zł - przelew 
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 odpłatne świadczenia - zajęcia terapeutyczne felinoterapia, szkolenia, konsultacje; 

koszty odpłatnej działalności statutowej 17 018,00 – usługi felinoterapii, usługi 

szkoleniowe,  zakup materiałów i akcesoriów do zajęć 

* pozostałe przychody operacyjne 189,38 zł 

* inne przychody 96,92 zł (odsetki bankowe) - przelew 

 

VI. Informacja o poniesionych kosztach na dzień 31.12.2019 r. 

W 2019 r. Fundacja poniosła koszty statutowe o łącznej wysokości 128 116,03 zł  

w tym: 

- na realizację celów statutowych w wysokości  127 031,36 zł: 

     * koszty nieodpłatnej działalności statutowej 110 013,36 zł - przelew 

     * koszty odpłatnej działalności statutowej 17 018,00 zł - przelew 

       (koszty odpłatnej działalności statutowej – usługi felinoterapii, usługi szkoleniowe, zakup 

materiałów i akcesoriów do zajęć) 

- na administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe, itd.) w wysokości 1072,80 zł – 

przelew 

- pozostałe koszty operacyjne 11,87 zł 

VII. Dane o: 

a) liczbie  osób  zatrudnionych  w  fundacji  z  podziałem  według  zajmowanych  stanowisk   

i  z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej, 

NIE ZATRUDNIONO  

b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia, 

nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób 

zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej, 

NIE WYSTĄPIŁY 

c) wysokości 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, 

NIE WYSTĄPIŁY 

d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia  

NIE WYSTĄPIŁY 
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e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, 

ze wskazaniem  pożyczkobiorców  i  warunków  przyznania  pożyczek  oraz  z  podaniem  

podstawy statutowej udzielania takich pożyczek, 

 NIE UDZIELONO 

f) kwotach zgromadzonych na rachunkach płatniczych, ze wskazaniem banku w przypadku 

rachunku bankowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w przypadku 

rachunku członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, oraz kwotach 

zgromadzonych w gotówce 

Kwoty zgromadzone w gotówce    NIE WYSTĄPIŁY 

Na dzień 31.12.2019 r. Fundacja ma podpisaną umowę na prowadzenie rachunku bankowego 

z  mBankiem O/Kraków ze stanem salda w wysokości 7650,52 zł 

Nr rachunku 68 1140 2004 0000 3002 7676 0703 

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w 

spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek, 

 NIE WYSTĄPIŁY 

h) nabytych  nieruchomościach,  ich  przeznaczeniu  oraz  wysokości  kwot  wydatkowanych  

na  to nabycie, 

 NIE WYSTĄPIŁY 

i) nabytych pozostałych środkach trwałych, 

 NIE WYSTĄPIŁY 

j) wartości aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach 

finansowych sporządzanych dla celów statystycznych, 

 - wartość aktywów na dzień 31.12.2019 r. - 10 782,52 zł 

 - zobowiązania Fundacji na dzień 31.12.2019r. -  0,00 zł 

 

VIII. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe 

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

finansowym  tej działalności, 

 Dotacja w kwocie 78 330,00 zł na realizację projektu „Zooterapia a bezdomność 

zwierząt w Polsce”. 

Projekt dofinansowany ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018 -  

Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Polskiego z siedzibą  

w Warszawie 00-124, przy al. Jana Pawła II 12. 
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Koszty poniesione na realizację projektu: 

I. Koszty merytoryczne: 

Kategoria I.A – Koszty merytoryczne 

1. Wynagrodzenie felinoterapeuty (umowa cywilno-prawna) - 12 800 zł 

2. Wynagrodzenie trenera warsztatów edukacyjnych (umowa cywilno-prawna) - 

5 400 zł 

3. Utrzymanie 3 kotów terapeutycznych - 3 834,65 zł  

4. Wynagrodzenie pracownik merytoryczny (um. cywilno-prawna) - 1 800,00 zł 

5. Wynagrodzenie trenera szkoleniowego (um. cywilno-prawna) - 1 200,00 zł 

6. Wynagrodzenie animatora spotkania integracyjnego (um. cywilno-prawna) - 120,00 zł 

7. Wynagrodzenie moderatora konferencji (um. cywilno-prawna) - 400,00 zł 

8. Wynagrodzenie asystenta (um. cywilno-prawna) - 60,00 zł 

9. Wynagrodzenie gościa specjalnego (um. cywilno-prawna) - 900,00 zł 

10. Zakup materiałów szkoleniowych - 3 644,13 zł  

11. Zakup upominków - 13 505,22 zł 

12. Catering szkolenie kadry - 1 762,00 zł 

13. Catering spotkanie integracyjne - 2 250,00 zł 

14. Catering konferencja - 3 240,00 zł 

15. Materiały informacyjne do upowszechniania projektu - 414,00 zł 

Kategoria I.B – Koszty związane z rozwojem instytucjonalnym własnej organizacji 

1. Zakup laptopa - 3 500,00 zł 

2. Zakup urządzenie wielofunkcyjne – 1 500,00 zł 

3. Szkolenie Kadry Fundacji – 4 000,00 zł 

      Kategoria II – Koszty obsługi zadania publicznego: 

1. Wynagrodzenie koordynatora (umowa cywilno-prawna) – 12 000,00 zł  

2. Obsługa księgowa projektu (umowa cywilno-prawna) – 4 800,00 zł 

3. Materiały biurowe – 1 200,00 zł  

Przychód: 78 330,00 zł 

Koszty: 78 330,00 zł 

Wynik finansowy zysk/strata:  0,00 zł 

 

 Dotacja w kwocie 20 405,00  zł na realizacje projektu „Aktywni dla zwierząt”. 

Projekt dofinansowany ze środków finansowych Województwa Małopolskiego z siedzibą  

w Krakowie 31-156, ul. Basztowa 22. 

Koszty poniesione na realizację projektu: 

I. Koszty merytoryczne: 

      Kategoria I.A – Koszty merytoryczne 

1. Materiały informacyjne - 150,00 zł 
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2. Wynagrodzenie trenera warsztatów edukacyjnych (umowa cywilno-prawna) -              

6 400,00 zł 

3. Zakup akcesoriów do warsztatów - 2 024,56 zł 

4. Zakup projektora - 1 500,00 zł 

5. Wynagrodzenie felinoterapeuty (umowa cywilno-prawna) - 3 200,00 zł 

6. Zakup akcesoriow do warsztatów - 500,89 zł 

7. Utrzymanie kotów terapeutycznych - 774,55 zł 

8. Wynagrodzenie pracownik merytoryczny (umowa cywilno-prawna)  - 1 000,00 zł 

9. Wykonanie podstrony projektu (umowa cywilno-prawna) - 300,00 zł 

 

      Kategoria II – Koszty obsługi zadania publicznego: 

1. Wynagrodzenie koordynatora (umowa cywilno-prawna) - 2 500,00 zł 

2. Obsługa księgowa projektu (umowa cywilno-prawna) - 1 000,00 zł 

3. Materiały biurowe - 930,00 zł 

4. Opłaty i prowizje bankowe – 57,50 zł 

Przychód: 20 405,00 zł 

Koszty: 20 337,50 zł 

Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji: 67,50 zł 

Wynik finansowy zysk/strata:  0,00 zł 

 

IX.  Informacja  o  rozliczeniach  fundacji  z  tytułu  ciążących  zobowiązań 

podatkowych,  a także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych, 

Dochody fundacji przeznaczone zostały na cele statutowe, wolne od podatku. 

Fundacja nie miała zobowiązań podatkowych z tytułu wynagrodzeń, nie zatrudniała 

pracowników. 

Fundacja nie jest płatnikiem podatku VAT. 

Fundacja złożyła terminowo deklaracje podatkowe. 

Składane deklaracje podatkowe: 

- deklaracja CIT-8 za rok 2019 

 

X. 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. poz. 723, 1075, 

1499 i 2215), 

Wobec braku dokonywanych oraz przyjmowanych płatności w gotówce o wartości równej lub 

przekraczającej równowartość 10.000 euro zarówno jako pojedynczych operacji, jak i kilku, 

Fundacja nie jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 roku  

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 
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XI. 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 10000 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. 

NIE WYSTĄPIŁY 

 

XII. W okresie sprawozdawczym nie było przeprowadzanych kontroli w fundacji. 

 

 

Zelczyna 17.03.2019 r. 


