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 Angażowanie wolontariuszy w działania Fundacji w Polsce i w Gruzji 

PILNIE!!! Poszukujemy wolontariusza, który mówi po rosyjsku i polsku lub (rosyjsku i po angielsku) i 

jest obecnie w Tbilisi. Jeśli znacie kogoś kto chciałby pomóc prośba o kontakt na FB. Potrzebujemy 

tłumacza, który z nasza wolontariuszką Julką odwiedzi w najbliższych dniach kilka domów dziecka. 

Celem tych wizyt jest poznanie małych podopiecznych. Więcej informacji na priv. Prośba o 

udostępnianie  

 

Wczoraj w Szubinie rozpoczęły sie XXI Dni Kultury 

Chrześcijańskiej. W tym roku tematem przewodnim jest 

wolontariat. Na zaproszenie organizatorów 

przedstawiciele naszej fundacji opowiadali o działalności 

na Zakaukaziu oraz wspaniałej przygodzie jaką jest praca na 

rzecz potrzebujących  

 

 

 

 

Bardzo dziękujemy sklepom "SZAFA" za pomoc i 
udostępnienie swoim klientom informacji o naszych 

akcjach i zbiórkach  
https://www.facebook.com/Szafa2016/ 

Udostępnianie naszych postów to też pomoc. Każdy 

z Was może pomagać nie wydając 1 zł 

UDOSTĘPNIAJ!!! DZIĘKUJEMY  

 

 Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej 

3. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

4. UCHWAŁY ZARZĄDU 

Zarząd przyjął uchwały: 

 nr 1/2019 w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok 

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów 

Przychody:          22 197,00 zł  

w tym: 

  dotacje:       0,00 zł 

  darowizny 1%:      nie dotyczy 

  inne darowizny:      0,00 zł 

  przychody z działalności odpłatnej:  0,00 zł 

  pozostałe przychody określone statutem: 0,00 zł 

https://www.facebook.com/Szafa2016/
https://www.facebook.com/Szafa2016/
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6. Informacja o poniesionych kosztach 

 Koszty realizacji celów statutowych:              41 143,93 zł 

w tym: 

  koszty działalności nieodpłatnej:              0,00 zł  

  koszty działalności odpłatnej:    0,00 zł 

  wydatki administracyjne:     576,42 zł 

  pozostałe koszty     40 567,51 zł 

7. Pozostałe dane  

a) liczba osób zatrudnionych: W 2019 roku Fundacja nie zatrudniała osób na pełen 

etat, a praca w Fundacji opierała się na wolontariacie i pracach zlecanych osobom 

współdziałającym w ramach prowadzonej działalności statutowej. Wydatki na 

wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło w 2019 roku – nie dotyczy.  

b) 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 – nie 

dotyczy 

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 dotyczy 

d) wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia – wyniosły – nie dotyczy 

e) udzielone przez Fundację pożyczkach pieniężnych – nie było 

f) kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku – Alior Bank 

– kwota: 8 432,12 zł na dzień 31 grudnia 2019 roku. 

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

spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek – nie było 

h) nabytych nieruchomościach – nie było 

i) pozostałe nabyte środki trwałe –  0,00 zł 

j) wartości aktywów Fundacji na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosła 8 432,12 zł zł. 

k) Dane o działalności zleconej organizacji przez podmioty państwowe i 

samorządowe – nie dotyczy 

l) Informacja o rozliczeniach z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych 
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m) Zgodnie z art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 

lutego 1992 roku dochody Fundacji przeznaczone na realizacje celów statutowych 

są wolne od podatku. 

Fundacja składa deklaracje PIT 4R. 

Fundacja składa informacje PIT 11. 

Fundacja składa deklaracje CIT-8. 

Fundacja składa informacje IFT-1R. 

Fundacja nie jest płatnikiem VAT. 

Księgowość Fundacji prowadzona jest we własnym zakresie. 

W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono kontroli działalności Fundacji. 

 

 

Krzysztof Kowal - Prezes Zarządu 


