SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI
ZA ROK 2018
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
siedziba i adres fundacji
aktualny adres do korespondencji

FUNDACJA PL
ul. Wielkopolska 53/10
44-335 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
ul. Wielkopolska 53/10
44-335 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

adres poczty elektronicznej

kontakt@fundacjapl.eu

Regon

362230604

data wpisu w KRS

12.08.2015

numer KRS

0000571039

Dane członków
Imię i nazwisko oraz pełniona funkcja
(według aktualnego wpisu w KRS)
zarządu fundacji:
Monika Folwarczny – Prezes Fundacji
Grzegorz Wysopal – Wiceprezes Fundacji
Jolanta Jaszczyszyn – Sekretarz Fundacji
Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu).
Celem Fundacji jest:
1) działalność edukacyjna w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności wśród
osób z wadami słuchu;
2) działalność edukacyjna w zakresie języka migowego;
3) integracja osób słyszących z osobami z wadami słuchu;
4) szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, a w szczególności dla osób z
dysfunkcją narządu słuchu.
5) przeciwdziałanie marginalizacji najsłabszych grup społecznych, a w szczególności koncentracja
na pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym z dysfunkcją narządu słuchu, poszerzanie
dostępu tych osób do życia społecznego i kulturalnego;
6) aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez tworzenie przestrzeni
sprzyjającej podejmowaniu własnych działań oraz stymulacja i umacnianie procesu otwierania
się społeczeństwa na różnorodność;
7) pomoc społeczna osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom w adaptacji do społeczeństwa;
8) inicjowanie i propagowanie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia
społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie
życia rodzinnego i profilaktyce społecznej;
9) propagowanie wykorzystania nowych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie
obywatelskim;
10) działalność na rzecz równych praw osób niepełnosprawnych, w szczególności osób z
dysfunkcją narządu słuchu w zdobywaniu różnego rodzaju uprawnień i kwalifikacji;
11) popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej;
12) rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego;

13) nauka, szkolnictwo, edukacja i oświata osób niepełnosprawnych;
14) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
15) działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi są: działalność naukowa,
naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony
środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i
społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a w szczególności osób
niepełnosprawnych i osób z dysfunkcją narządu słuchu;
16) promocja i organizacja wolontariatu;
17) działania w sferze wypoczynku i sportu osób, szczególnie z niepełnosprawnością,
18) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie
określonym w pkt. 1-14.
2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych
(opis rzeczywiście prowadzonej działalności statutowej).
W roku 2018 Fundacja PL skupiła swoją działalność na pozyskaniu środków finansowych, które
zostały przeznaczone na realizację działań statutowych w zakresie edukacji.
Działania, które przeprowadziła Fundacja PL w roku 2018:
 w styczniu Prezes Fundacji uczestniczyła w Warszawie w siedzibie Fundacji Zapobieganie
Wypadkom Drogowym w spotkaniu środowisk zajmujących się problematyką osób
niepełnosprawnych,
 w lutym spotkanie zarządu Fundacji PL i wolontariuszy na którym podsumowano działalność
fundacji na 2017 rok i opracowano plan działalności na rok 2018,
 w lutym spotkanie integracyjne członków Fundacji PL z osobami niesłyszącymi,
 w czerwcu występy dzieci ze szkoły nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju z okazji 45-lecia placówki – występy
w języku migowym,
 w czerwcu i wrześniu spotkania integracyjne członków Fundacji PL z osobami niesłyszącymi,
 we wrześniu w siedzibie Radia Kraków tłumaczenie na język migowy akcji edukacyjnoinformacyjnej „Senior na drodze. Jestem Świadomy – będę bezpieczny”,
 we wrześniu uczestnictwo obchodach XX-lecia Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w
Krakowie i w Konferencji nt. bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na ręce prezes fundacji
przekazanie podziękowania za współpracę,
 we wrześniu spotkanie integracyjne członków Fundacji PL z osobami niesłyszącymi,
 we wrześniu we Wrocławiu tłumaczenie na język migowy akcji edukacyjno-informacyjnej „Senior
na drodze. Jestem Świadomy – będę bezpieczny”,
 w październiku szkolenie dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim w
zakresie komunikacji z osobami niesłyszącymi i Polskiego Języka Migowego,
 w październiku w Raciborzu występy dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z JastrzębiaZdroju, Gołkowic, Żor i Rybnika w Pierwszym Festiwalu Piosenki Miganej,
 w październiku Andrzejki oraz wyjazdowe spotkanie integracyjne oraz członków Fundacji PL z
osobami niesłyszącymi
 w grudniu Wigilia i spotkanie integracyjne członków Fundacji PL z osobami niesłyszącymi,
 cykliczne warsztaty w zakresie Polskiego Języka Migowego w szkołach i przedszkolach
 prowadzenie świetlicy dla osób niesłyszących wraz z pomocą tłumacza języka migowego
Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych.
brak

2. Działalność gospodarcza: informacja, czy fundacja prowadzi działalność gospodarczą
(niepotrzebne skreślić): TAK PROWADZIŁA / NIE PROWADZIŁA
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).
nie dotyczy
3. 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).
Uchwala nr 1/2018 Zarządu fundacji Fundacja PL z dnia 21.06.2018 roku w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego i merytorycznego Fundacji PL za rok 2017
4. 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).
Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków i strat):
8 658,24 zł.
Wynik roku 2018 3623,24
Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem: 1 200,00 zł.
Łączna kwota przychodów z darowizn ogółem: 3 835,00 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:
w tym przychody uzyskane w gotówce:

Jeżeli działalność gospodarcza była prowadzona:
wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej
(tj. przychody minus koszty)
procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności
gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł
5.

Informacje o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.)
c) działalność gospodarczą
d) pozostałe koszty
w tym koszty poniesione w gotówce na:
a) realizację celów statutowych
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.)
c) działalność gospodarczą
d) pozostałe koszty

0,00 zł.
0,00 zł.

Nie dotyczy
Nie dotyczy

7 645,71 zł.
360,00 zł.
0,00 zł.
0,00 zł.
0,00 zł.
0,00 zł.
0,00 zł.
0,00 zł.

2. Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w fundacji.
a) łączna liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według
zajmowanych stanowisk oraz
liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej
b) łączna kwota wynagrodzeń wypłacanych przez fundację:
w tym:
- wynagrodzenia
- nagrody
- premie
- inne świadczenia
- wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w działalności
gospodarczej

0
0
0,00 zł.
0,00 zł.
0,00 zł.
0,00 zł.
0,00 zł.

c) Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego
łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji, z podziałem na:
- wynagrodzenia
0,00 zł.
- nagrody
0,00 zł.
- premie
0,00 zł.
- inne świadczenia
0,00 zł.
Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego osobom
kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na:
- wynagrodzenia
0,00 zł.
- nagrody
0,00 zł.
- premie
0,00 zł.
- inne świadczenia
0,00 zł.
d) Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia.
Brak wydatków na wynagrodzenia
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.
Brak udzielanych pożyczek pieniężnych

f) Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (należy podać dane na koniec roku
sprawozdawczego).
Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju – stan na koniec 2018 1 727,53
Wysokość środków finansowych zgromadzonych w gotówce
brak
g) Dane o wartościach nabytych obligacji oraz objętych udziałów lub nabytych akcji
w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek.
brak

h) Dane o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych
na to nabycie.
brak
i) Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych.
brak
j) Dane o wartościach aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych (należy podać dwie wartości).
Aktywa trwałe, w tym środki trwałe
Aktywa obrotowe, w tym
należności krótkoterminowe
Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania

Stan na początek 2018 roku
3 699,99

Stan na koniec 2018 roku
2 499,99

4 698,24

1 727,53

3,699,99

2 499,99

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).
Brak zadań zleconych w ramach zamówień publicznych

9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także
informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych.
Nie składano deklaracji podatkowych z uwagi na brak rozliczeń z tytułu zobowiązań podatkowych
10. Informacja, 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).

X

NIE

TAK

10. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację 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 takich zobowiązań
§ 3. Informacja o przeprowadzonych w fundacji kontrolach w okresie sprawozdawczym
oraz informacja o ich wynikach (należy wskazać organy kontrolujące i zakres kontroli).
Brak kontroli w 2018 roku

§ 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:

Telefon: Prezes Fundacji
tel. 660 450 687
Wiceprezes Fundacji tel. 502 858 687

