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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-09-01

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     
ZACHODNIOPOMORSKIE

Gmina KOSZALIN

Powiat KOSZALIN

Ulica UL. JANA Z KOLNA Nr domu 10 Nr lokalu 

Miejscowość KOSZALIN Kod pocztowy 75-204 Poczta KOSZALIN Nr telefonu 605268151

Nr faksu E-mail 
malgorzata.kawenska@zdazyczmilosc
ia.org.pl

Strona www wwwzdazyczmiloscia.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2014-01-29

2016-04-29

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 32147455400000 6. Numer KRS 0000496082

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

KAWEŃSKA ŚLEZAK 
MAŁGORZATA HELENA

PREZES ZARZĄDU 
FUNDACJI

TAK

ŚMIDECKA JUSTYNA 
SYLWIA

WICEPREZES ZARZĄDU 
FUNDACJI

TAK

FIGARSKA MARTA 
JADWIGA

CZŁONEK ZARZĄDU TAK

GAŃCZA MONIKA BOŻENA CZŁONEK ZARZĄDU TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

DANUTA ROMPA PRZEWODNICZĄCA 
RADY

TAK

ELŻBIETA ŻYBORT CZŁONEK RADY TAK

POŁCZYŃSKA ANNA CZŁONEK RADY TAK

MAGDALENA TCHORYK CZŁONEK RADY TAK

FUNDACJA "ZDĄŻYĆ Z  MIŁOŚCIĄ"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób, a w szczególności 
pomoc samotnym matkom z małoletnimi dziećmi;
2. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
3. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
4. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym;
5. działalność charytatywna;
6. dobroczynność;
7. ochrona zdrowia i pomoc społeczna;
8. działalność kulturalna;
9. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej;
10. działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu;
11. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
12. organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży;
13. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami;
14. promocja i organizacja wolontariatu;
15. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka;
16. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
17. działalność oświatowo-kulturalna wspierająca rodzinę i świadome 
rodzicielstwo;
18. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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1. współpracę z instytucjami państwa, samorządu, Kościoła Katolickiego 
oraz ruchami
religijnymi, a także z innymi osobami fizycznymi i prawnymi;
2. prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego 
w kraju i za granicą,
 zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa dla 
pomnożenia środków
 finansowych służących celom, dla których powołano Fundację;
3. działania w zakresie pomocy społecznej, w tym szczególnie samotnym 
matkom i ich
małoletnim dzieciom poprzez tworzenie i prowadzenie tzw. mieszkań 
chronionych
 oraz działalność opiekuńczo-wychowawczą;
4. organizowanie i prowadzenie szkoleń, zajęć terapeutycznych, 
poradnictwa zawodowego,
związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, ubóstwu, 
chorobom;
5. poszukiwanie miejsc pracy dla podopiecznych Fundacji;
6. współpracę ze środowiskami nauki, kultury i oświaty oraz instytucjami i 
organizacjami
społecznymi krajowymi i zagranicznymi w zakresie realizacji celów 
Fundacji;
 7. gromadzenie, a następnie właściwe dysponowanie posiadanymi 
zasobami finansowymi,
 pochodzącymi z darowizn, zapisów, zbiórek publicznych, dotacji 
państwowych i społecznych
 zgodnie z celami statutowymi Fundacji;
8. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz turystyki w tym 
turystyki socjalnej;
9. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów 
statutowych;
10. organizowanie koncertów, seminariów, konferencji, warsztatów, 
szkoleń, akcji oraz imprez
 kulturalno-oświatowych zgodnie z celami Fundacji;
11. kształtowanie świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska, 
przyrody i dziedzictwa
 kulturowego;
12. upublicznianie przedsięwzięć Fundacji w szczególności w: w Internecie, 
prasie, radiu
 telewizji;
13. bądź w inny sposób pozwalający realizować cele Fundacji

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Fundacja prowadzi działalność statutową, która może być prowadzona jako działalność nieodpłatna pożytku publicznego lub 
jako działalność odpłatna pożytku publicznego. Główny cel działania Fundacji to pomoc społeczna osobom w trudnej sytuacji 
życiowej, a szczególnie samotnym, bezdomnym matkom z małoletnimi dziećmi. Fundacja zajmuje się wspieraniem osób 
niepełnosprawnych oraz w wieku emerytalnym, dobroczynnością, działalnością charytatywną, reintegracją zawodową i 
społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, promocją wolontariatu, opieką zdrowotną oraz realizuje inne cele 
zgodne ze statutem.
Głównym celem działalności fundacji od momentu jej powstania było przygotowywanie i przeprowadzenie remontu oraz 
wyposażenie dwóch mieszkań chronionych dla samotnych, bezdomnych matek z dziećmi, w lokalach jakie Fundacja otrzymała z 
zasobów miasta Koszalina o powierzchni 116 metrów kwadratowych i 106 metrów kwadratowych (realizacja tych projektów to 
około 400 tys. zł. wraz z wyposażeniem). Dodatkowo Fundacja wykonała  remont dachu nad mieszkaniami chronionymi a także 
adaptację strychu na świetlicę dla swoich  podopiecznych. Koszt tego przedsięwzięcia to 260 tys. złotych wraz z wyposażeniem. 
W tym celu członkinie Fundacji odbyły szereg spotkań i rozmów, aby pozyskać sponsorów oraz darczyńców, a także 
zorganizować imprezy, z których dochód został przeznaczony na remont i wyposażenie mieszkań chronionych. I mieszkanie 
oddano do użytku 16 czerwca 2015 roku, w którym mogą mieszkać cztery mamy ze swoimi dziećmi, zaś drugie zostało oddane 6
 października 2016 r. Celem pobytu w mieszkaniach chronionych jest zapewnienie kobietom i ich dzieciom nie posiadającym 
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aktualnie własnego mieszkania godnych warunków życia w środowisku zbliżonym do domowego oraz przygotowanie matek do 
samodzielnego życia w drodze realizacji indywidualnego programu usamodzielniania i wychodzenia z kryzysu.
Matki przebywające w mieszkaniu chronionym są przygotowywane do pełnej samodzielności poprzez doskonalenie 
umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia sobie z problemami codziennego życia, rozporządzania 
posiadanymi środkami finansowymi, a także uzyskają pomoc w integracji ze środowiskiem poprzez rozwój umiejętności 
prawidłowego wchodzenia w relacje społeczne, stwarzanie możliwości uzyskania wykształcenia, zdobycia kwalifikacji 
zawodowych, poszukiwania pracy, przedszkola dla dzieci i doprowadzanie do finalizacji spraw związanych z przydzieleniem i 
remontem lokalu socjalnego. W świetlicy nad mieszkaniami chronionymi w dniu 19 grudnia 2017r. matki wraz z dziećmi mają 
możliwość odbywania spotkań ze specjalistami takimi jak: terapeuta, psycholog, logopeda, prawnik, organizowania wspólnie 
imprez urodzinowych, świąt, spotkań z wolontariuszami czy zabaw z dziećmi, szkoleń w miejscu do tego przystosowanym. 
Fundacja zaprasza też seniorów celem integracji  matek i dzieci i w chodzenia w relacje społeczne osób z różnymi potrzebami i 
w różnych grupach wiekowych aby przygotować je do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.
1)W dniach 12, 19 i 26 stycznia odbył się cykl szkoleń dla kandydatów na wolontariuszy Fundacji. Zajęcia były prowadzone przez 
specjalistów stale współpracujących z Fundacją; Kamilę Siudowską, Krystynę Kruk, Danutę Rompa, Dorotę Klinkowską oraz 
Dorotę Popiołek-Śobczyk.. Szkolenie zakończyło się rozdaniem certyfikatów dla 15 wolontariuszom.
2) 18 stycznia odbyło się spotkanie w I LO im. S. Dubois Akademii Pierwszej Pomocy-  projektu edukacyjny zainicjowanego i 
prowadzonego przez Firmus Group, którego  ambasadorką została prezes zarządu fundacji „Zdążyć z Miłością”.  Małgorzata 
Kaweńska-Ślęzak. Akademia Pierwszej Pomocy była adresowana do szkół i przedszkoli działających w naszym regionie, a cel to 
wpajanie młodym ludziom umiejętności i zasad udzielania pierwszej pomocy.  
3) 23 stycznia wolontariuszki Fundacji odwiedziły mieszkańców zaprzyjaźnionego DPS w Koszalinie wraz z przedszkolakami z  
Przedszkola nr 12 z okazji Dnia Babci i Dziadka- realizując tym samym kolejne działanie statutowe jakim jest wspieranie osób w 
wieku emerytalnym.

4) 9 lutego Fundacja zorganizowała w Klubie Prywatka Walentynkowy  Bal  Charytatywny dla dzieci. Z zaproszenia do udziału w 
imprezie skorzystało wielu rodziców, którzy wcześniej kupili charytatywne cegiełki w cenie po 40 złotych. dla dzieci. Fundacja 
zaproponowała dzieciom oraz ich rodzicom wspólną zabawę z charytatywnym przesłaniem zorganizowana przez animatorów 
przez wesołych animatorów Klauni Kulki-  „Kulek i jego cukierki”. 2.161,12zł, którą udało się zebrać i która to w 100% zostanie 
przekazana na pomoc chorej Ani i jej mamie, która opiekuje się chorą nastolatką. 

5)  Dnia 16 lutego przedstawicielki Fundacji uczestniczyły w „ Charytatywnym Balu Prezydenckim” organizowanym przez 
Prezydenta Piotra Jedlińskiego wraz z małżonką Anną Jedlińską. Wolontariuszki Fundacji brały czynny udział w prowadzeniu 
sklepiku charytatywnego podczas balu. Zebrane środki finansowe będą przeznaczone na dokończenie rozbudowy 
koszalińskiego Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego oraz na remont Domu Samotnej Matki w Koszalinie.

6) 14 kwietnia  2019 r. uroczystą mszą świętą w koszalińskim kościele pod wezwaniem św. Ignacego z Loyoli uczciła (tym razem 3
 dni wcześniej w Niedzielę Palmową) Fundacja „Zdążyć z Miłością” urodziny swojej Patronki świętej Urszuli Ledóchowskiej. 
Urszula Ledóchowska urodziła się 17 kwietnia 1865 roku. Fundacja „Zdążyć z Miłością” każdego roku stara się pamiętać o swojej 
Patronce. 
7) 26 kwietnia w ramach projektu „Świadomą być” prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie i  
adresowanego do kobiet odbyło się spotkanie w świetlicy Fundacji „Przystanek pod niebem”. W spotkaniu uczestniczyły min. 
podopieczne Fundacji a dodatkowo spotkanie wsparła prelekcją wsparła grupa Koszalińskich Amazonek z Panią Wandą Szuster 
oraz ginekolog Ismaiel Salloum. 

8) 26 kwietnia Fundacja „Zdążyć z Miłością” gościła w swojej świetlicy Liderki i Liderów organizacji pozarządowych, którzy 
przyjechali z 6 różnych województw z całej Polski do Koszalina w ramach wizyty studyjnej „Koszalińska opowieść o organizacjach 
pozarządowych i o tych, którzy je wspierają ”. Wizyta została przygotowana przez Pracownię Pozarządową, którą reprezentowała 
Monika Widocka oraz Łukasz Cieśliński. Prezeska Małgorzata Kaweńska-Ślęzak wraz z koordynatorką wolontariatu Magdaleną 
Tchoryk opowiedziały o działaniach fundacji na rzecz samotnych matek z dziećmi, dla których zostały przygotowane mieszkania 
chronione oraz świetlica.
9) 27 kwietnia odbył się III Wiosenny Bal Charytatywny Fundacji „Zdążyć z Miłością” w Dune w Mielnie z dużym wsparciem 
Firmus Group. Dochód z balu wyniósł 44.500 zł i został przekazany na leczenie i rehabilitację podopiecznych Fundacji.
10) 18 maja w rocznicę kanonizacji świętej Urszuli Ledóchowskiej Podopieczni Fundacji wraz z członkiniami zarządu udali się na 
dwudniową wycieczkę do Sanktuarium w Pniewach, gdzie znajdują się doczesne szczątki patronki Fundacji. Mamy wraz dziećmi 
i mogły poznać historie powstania Domu Macierzystego, obejrzeć wystawę, bawić się na pikniku rodzinnym by w końcu 
uczestniczyć w wyjątkowej Mszy Świętej.
11) W niedzielę 9 czerwca na koszalińskim Rynku Staromiejskim odbył się już po raz kolejny Festiwal Organizacji Pozarządowych, 
w którym podobnie jak w latach minionych, wzięła  udział Fundacja „Zdążyć z Miłością”, która przygotował wiele atrakcji w tym 
kolorowe stoisko dla najmłodszych, watę cukrową, malowanie twarzy, nagrody, pomiary glukozy i ciśnienia krwi …
12) 9 sierpnia, dzieci i mamy pozostające pod opieką Fundacji „Zdążyć z Miłością” pojechały na wycieczkę do gdańskiego ogrodu 
zoologicznego razem z opiekunem świetlicy Panią Dorotą Klinkowską i jej mężem Robertem.
13) 8 września odbył się już X Turniej Integracyjny Gry w Kręgle organizowany corocznie przez Stowarzyszenie Osób 
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

Niepełnosprawnych IKAR w Koszalinie, które obchodziło  w tym dniu 30-lecie swej działalności.
Fundacja otrzymała statuetkę wraz z podziękowaniem za współpracę od Stowarzyszenia IKAR. Ze strony Fundacji w turnieju 
uczestniczyli przedstawiciele i wolontariusze oraz podopieczni.
 
14) We wrześniu podopieczni Fundacji: dzieci i mamy udały się z opiekunem świetlicy Dorotą Klinkowską na wycieczkę do 
gospodarstwa agroturystycznego w Chłopach  na łono natury do Pani Urszuli Jeger. Tam mogły z bliska poznać zwierzęta 
domowe oraz z gospodarstwa rolnego. Były to niezwykle ciekawe doświadczenia.
15) 5 października w ramach tygodnia pozarządowego organizowanego przez Pracownią Pozarządową Fundacja zaprosiła gości 
na dzień otwarty świetlicy „ Przystanek pod niebem”. Na spotkanie przybyło  wielu gości  zainteresowanych  działaniami 
Fundacji. Atrakcji było wiele tak jak osób ciekawych, aby zobaczyć z bliska świetlicę Fundacji oraz działania wolontariuszy.
16) 13 października dzieci i mamy, podopieczni Fundacji „Zdążyć z Miłością” wspólnie z Panią Dorotą, opiekunem świetlicy, 
miały wielką przyjemność odwiedzić koszalińską filharmonię i wziąć udział w zorganizowanym tam koncercie. Familijny Park 
Sztuki zorganizowany został tym razem pod hasłem „Obrazki z wystawy”. 

17) 19 października,  w świetlicy Fundacji „Zdążyć z Miłością” z Panią Beatką, trenerką i fizjoterapeutką Strefy3L. Poprowadziła 
ona zajęcia sportowe i ruchowe połączone z zabawą. Dzieci chętnie i aktywnie brały udział w zaproponowanych zajęciach. 

18) W dniu 27 października w naszej świetlicy „Przystanek pod Niebem” odwiedził nas wyjątkowy gość i miało miejsce 
wyjątkowe spotkanie. Pan Rajmund Rabko – animator zabaw. Pod jego kierunkiem dzieci uczyły się malować pejzaż górski i 
zachód słońca nad morzem.
19) W dniu 9 listopada odbył się  VI Koncert Charytatywny w Filharmonii Koszalińskiej, podczas, którego wystąpiła wokalistka 
Kasia Kowalska z zespołem.  Całkowity dochód z koncertu w wysokości 51 tys. złotych został przeznaczony na rzecz 
podopiecznych Fundacji oraz na remont nowego projektu - mieszkań wspomaganych.

20) W dniu 4 grudnia przedstawicielki Fundacji Małgorzata Kaweńska-Ślęzak oraz Magdalena Tchoryk udały się do SP nr 1 w 
Koszalinie na zaproszenie koordynatora wolontariatu aby opowiedzieć o działalności Fundacji i zachęcić młodych ludzi do 
aktywnego pomagania potrzebującym. 
21) 5 grudnia, z okazji Dnia Wolontariusza, w bardzo uroczystej oprawie odbyła się IX Gala Wolontariatu w trakcie, której 
wyróżnieni zostali Wolontariusze aktywnie włączający się w działania na rzecz innych, potrzebujących osób. Piękna uroczystość 
została przygotowana w koszalińskiej Szkole Muzycznej. Z ramienia Fundacji zostało wyróżnionych 12 osób.
22) 8 grudnia odbyło się  spotkanie mikołajkowe zorganizowanym przez Fundację „Zdążyć z Miłością” w restauracji „Zorza”. 
Uczestnikami wydarzenia byli podopieczni Fundacji w tym 20 mam i 38 dzieci, z mieszkań chronionych oraz te, które już 
usamodzielniły się a ponadto z rodzin ubogich. Zabawę prowadziła grupa animatorów oraz wolontariusze. 

23) 15 grudnia chłopcy będący podopiecznymi Fundacji udali się wraz z opiekunem świetlicy i mamami do zakładu Fryzjerskiego 
Barbers, którego pracownicy charytatywnie wykonali profesjonalne strzyżenie.

Fundacja posiada zgłoszoną i zarejestrowaną na portalu MSWiA zbiórkę publiczną, która każdorazowo jest zgłaszana na rok 
czasu, rozliczana i przeprowadzana zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

I zbiórka  nr 2014/1248/OR  czas trwania od 2014-11-08 do 2015-11-07
II zbiórka nr 2015/4426/OR  czas trwania od 2015-12-02 do 2016-11-30 
III zbiórka nr 2016/4043/OR – czas trwania od 2016-12-01 do 2017-11-30
IV zbiórka nr 2017/4792/OR- czas trwania od 2017-12-01 do 2018-11-30
V zbiórka nr 2018/4752/OR- czas trwania od 2018-12-01- 2019-11-30
VI zbiórka nr 2019/5309/OR - aktualna
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

0

0

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

działalność na rzecz integracji i 
reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym

Fundacja prowadzi dwa mieszkania chronione 
dla samotnych, bezdomnych matek z 
małoletnimi dziećmi i samotnych kobiet 
będących z przemocy domowej oraz świetlicę w 
Koszalinie. Kobiety te przygotowywane są do 
pełnej samodzielności poprzez doskonalenie 
umiejętności prowadzenia gospodarstwa 
domowego, radzenia sobie z różnymi 
problemami w życiu codziennym, 
gospodarowania posiadanymi środkami 
finansowymi, a także uzyskania  pomocy w 
integracji ze środowiskiem, poprzez rozwój 
umiejętności wchodzenia w relacje społeczne. 
Fundacja stwarza im możliwość uzyskania lub 
uzupełnienia wykształcenia, zdobycia kwalifikacji 
zawodowych, znalezienia pracy czy przedszkola 
dla dzieci oraz doprowadzenia do finalizacji 
spraw związanych z przydzieleniem i remontem 
lokalu mieszkalnego. Dzięki świetlicy jaka 
znajduje się nad mieszkaniami chronionymi  
matki wraz z dziećmi mają możliwość odbywania 
spotkań z terapeutami, psychologiem, logopedą, 
prawnikiem, organizowania różnych imprez 
okolicznościowych; urodzin, świąt czy też 
szkoleń. Fundacja zaprasza do świetlicy  
seniorów celem integracji matek i dzieci, w 
ramach wolontariatu wielopokoleniowego. 
Dzięki temu istnieje możliwość wchodzenia w 
relacje społeczne osób z różnymi potrzebami i w 
różnych grupach wiekowych. Podopieczne 
Fundacji są w ten sposób  przygotowywane do 
prawidłowego funkcjonowania w 
społeczeństwie.

87,90 Z 0,00 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 441 817,34 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 331 122,88 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 110 694,46 zł

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

pomoc społeczna, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób

Fundacja prowadziła w okresie 
sprawozdawczym szereg imprez 
charytatywnych takich jak: bal 
karnawałowy dla dzieci, pomoc w obsłudze 
"Balu Prezydenckiego","Wiosenny Bal 
Charytatywny Fundacji", VI Koncert 
Charytatywny w filharmonii Koszalińskiej 
czy zbiórkę publiczną. Dochód z imprez 
charytatywnych w całości został 
przeznaczony na realizację celów 
statutowych, a szczególnie na prowadzenie 
mieszkań chronionych dla matek z dziećmi 
oraz kobiet, dodatkowo zaś na pomoc w 
leczeniu i rehabilitacji chorych dzieci jakie 
znajdują się pod opieką Fundacji. Fundacja 
pomaga też biednym rodzinom oraz 
samotnym matkom z terenu Koszalina i 
okolic w  doposażeniu mieszkań, 
remontach czy zakupie żywności. W 2019 
roku Fundacja w sposób znaczący 
wspomogła osoby niepełnosprawne w tym 
dzieci przeznaczając środki na leczenie i 
rehabilitację.

87,90 Z 4 984,95 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 252 438,77 zł

2.4. Z innych źródeł 110 694,46 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 48 404,12 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 19 339,15 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

1 Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych 2 500,00 zł

2 Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego 1 049,00 zł

3 Pozostałe dofinansowania 15 790,15 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 78 684,11 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

137 449,19 zł

54 620,00 zł

60 369,58 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 39 588,66 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 63 759,62 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 338 482,95 zł 19 339,15 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

291 534,22 zł 14 354,20 zł

46 934,84 zł 4 984,95 zł

0,00 zł

13,89 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 Dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego dla podopiecznego 2 500,00 zł

2 Dofinansowanie do wózka inwalidzkiego 800,00 zł

3 Dofinansowanie do odbudowania mieszkania po pożarze 3 067,70 zł

4 Dofinansowanie do rehabilitacji 3 000,00 zł

5 Dofinansowanie do fizjoterapii 1 280,00 zł

6 Dofinansowanie do przedszkola dla niepełnosprawnego podopiecznego 3 706,50 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

9 298,86 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

5 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

20 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

0 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 25 497,84 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego 

25 497,84 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

0,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

250,66 zł

20 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

20 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 15 osób

5 osóbb) inne osoby

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

15 osób

5 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 25 497,84 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 25 497,84 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0,00 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i 
inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

400,00 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Małgorzata Kaweńska-Ślęzak - Prezes 
Zarządu Fundacji Data wypełnienia sprawozdania

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2020-09-01
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