
                                    Gliwice,28.09.2020 

 

Sprawozdanie z działalności fundacji 

w roku 2019  
 

1) Dane fundacji: 

 

Nazwa: FUNDACJA BLESS   
Siedziba, adres: ul. Tadeusza Kościuszki 1C, 44-100 Gliwice   
Aktualny adres do korespondencji:  j.w.   
Adres poczty elektronicznej:  ----   
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 02.04.2019   
Nr KRS: 0000779921 Nr REGON: 382995567  

 

Dane dotyczące członków zarządu fundacji: 

 

Imię, nazwisko, pełniona funkcja:   
- Grzegorz Wojewódka – Prezes Zarządu    
- Lesław Pisarczyk – Członek Zarządu   
-  

 

2) Cele statutowe fundacji: 

 

- działalność oświatowa   
- działalność dobroczynna   
- działalność w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej   
 

Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych w 
roku sprawozdawczym: 

 

Nieodpłatna działalność oraz odpłatna działalność pożytku publicznego: oświatowa,    
dobroczynna oraz w zakresie pomocy społecznej. Prowadzenie warsztatów, konferencji   
Wolność od ubóstwa” i akcji charytatywnych.   
   
   
   
   
  

 

Opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych: 

 

Fundacja zorganizowała w 2019 roku w ramach działalności statutowej odpłatnej trzy 

Konferencje pod hasłem „Wolność od Ubóstwa” dodatkowo w ramach tej działalności 

statutowej odpłatnej prowadziła warsztaty. Z otrzymanych darowizn  finansowano 

nieodpłatną działalność statutową oraz koszty administracyjne Fundacji.   



3) Opis prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców 

KRS: 
 
 
   Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej 
 
 
 

 

4) Odpisy uchwał zarządu (wskazać ilość i załączyć do sprawozdania). 

 

 

5) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł oraz form 

płatności (gotówka, przelew):  
 

Przychody ogółem: 105 530,00 zł – forma płatności przelew   
W tym:   
- ze spadków lub zapisów:  
z darowizn: 105 530,00 zł – forma płatności przelew -  
- ze środków publicznych /w tym z budżetu państwa i gminy/: brak  
- ze świadczeń realizowanych odpłatnie z uwzględnieniem ich kosztów:  

       przychody 17 140,00 zł – forma płatności 

przelew koszty 19 743,84 zł  
- z innych źródeł / wskazać jakie/: brak    
- * gdy prowadzona jest działalność gospodarcza: Fundacja nie prowadzi działalności 

gospodarczej   
- wynik finansowy działalności gospodarczej (przychody pomniejszone o koszty): nie dotyczy   
- stosunek przychodów z działalności gospodarczej do przychodów z pozostałych źródeł: %  

 

6) Informacja o poniesionych kosztach: 

 

Koszty ogółem wraz z wyodrębnieniem form płatności (np. gotówka, przelew): 145 076,96 zł 

W tym: 4038,53 płatność gotówką; 141 038,43 płatność przelewem    
W tym:   
- na realizację celów statutowych: 29 730,59 zł   
- na administrację /czynsz, opłaty telefoniczne, pocztowe, itp. :14 130,13 zł  
- na działalność gospodarczą: Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej  
- pozostałe koszty - wyposażenie, usługi obce i bankowe: 4 477,39zł  
- wynagrodzenia opisano w pkt 7   
  

 

7) Informacje o osobach zatrudnionych i majątku fundacji: 

 

Liczba osób zatrudnionych ogółem: 3   
W tym na stanowiskach:   
- Specjalista ds organizacji – 2    
- Kierownik zespołu – 1     
W tym liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: brak  

 

 

Informacje o wynagrodzeniach: 

a) Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń: 96 738,85 zł  
W tym: 



- wynagrodzenia: 80 532,34 zł  
- nagrody: brak  
- premie: brak  
- inne świadczenia: 16 206,51 zł  

 

W tym wynagrodzenie osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:  
              Brak 
 

Wysokość rocznych wynagrodzeń wypłaconych: brak 

Członkom Zarządu ogółem: 

W tym:    
- wynagrodzenia: brak  
- nagrody: brak  
- premie: brak  
- inne świadczenia /wskazać jakie/: brak    
 

 

Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń z umów zleceń: brak  

 

Informacje o udzielonych pożyczkach: 

Podstawa statutowa udzielenia pożyczki: nie dotyczy 

Kwota: Pożyczkobiorca:   
Warunki przyznania pożyczki:  

 

Kwota: Pożyczkobiorca:   
Warunki przyznania pożyczki:  

 
 
 

Informacje o posiadanym majątku:  
a) Informacje o kwotach zgromadzonych na rachunkach płatniczych: 

Kwota: 2 680,54 zł  
Bank: ING BANK ŚLĄSKI SA 

Spółdzielcza kasa oszczędnościowo- pożyczkowa: 

 

b) Kwoty zgromadzone w gotówce: 126,09 zł 

 

c) Informacje o wartości nabytych papierów wartościowych: nie dotyczy 

- Obligacji:   
- Udziałów: Nazwa spółki: 

  

- Akcji: Nazwa spółki: 

-  
  

 

 

c) Informacje o nabytych nieruchomościach: 

Kwota wydatkowana: brak  
Przeznaczenie nieruchomości: brak 

 

d) Informacje o nabytych innych środkach trwałych:  
Kwota wydatkowana: brak 

Wyszczególnienie: brak 

 
e) Informacje według sprawozdań finansowych sporządzonych dla celów 

statystycznych:  
Aktywa: 3 191,70 zł  



Zobowiązania: 20 598,66 zł 
 

8) Informacje o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe 
oraz o ich wynikach finansowych: brak 

 
 

9) Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, w tym o 
składanych deklaracjach podatkowych: 

 Pit-4 = 812,60 zł 

 
       ZUS = 5 665,13 zł 
 

 
10) Informacje, czy fundacja 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)   nie jest 

 

 

11) Informacje 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. 

 

brak transakcji 

 

12) Informacje o kontrolach i ich wynikach: brak  
 

 

W załączeniu: 

Odpisy uchwał zarządu fundacji. 
 
 

 

………………………………… …………………………………. 
Podpisy co najmniej dwóch członków zarządu fundacji (jeżeli statut fundacji nie stanowi 
inaczej) 

 
Sporządzono na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r.  
w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U. Nr 50, poz. 529 z późn. zm.) 


