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Data zamieszczenia sprawozdania 2021-06-09

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

2014-01-28

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

Małgorzata Kaweńska-
Ślęzak

Prezes Zarządu TAK

Justyna Śmidecka Wiceprezes Zarządu TAK

Monika Gańcza Członek Zarządu TAK

Marta Figarska 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

Dagmara Jaśkiewicz Przewodnicząca Rady TAK

Elżbieta Żybort Członek Rady TAK

Anna Połczyńska 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 
ubogich, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, niepełnosprawnych oraz w wieku emerytalnym. Dodatkowo 
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 remontów 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 metro świetlicy dla podopiecznych. Realizacja tych 
projektów wymagała nakładów w wysokości 700 tys. zł. , jakie udało się pozyskać od sponsorów oraz darczyńców, a także 
zorganizować imprezy, z których dochód został przeznaczony na remont i wyposażenie mieszkań chronionych. Celem pobytu w 
mieszkaniach chronionych jest zapewnienie kobietom i ich dzieciom nie posiadającym 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 mieszkaniach chronionych są przygotowywane do pełnej samodzielności, poprzez doskonalenie 
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umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia sobie z problemami codziennego życia, rozporządzania 
posiadanymi środkami finansowymi.  Kobiety uzyskują 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.
         W 2020 roku Fundacja "Zdążyć z Miłością" jako lider projektu pn."Centrum Promocji Zatrudnienia-szansą na aktywną 
integrację społeczną i powrót na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" otrzymała ze środków Unii 
Europejskiej w ramach RPO WZP 2014-2020 dofinansowanie w wysokości:
1 985 403,70zł. na utworzenie Centrum Promocji Zatrudnienia w Koszalinie. Centrum zostanie utworzone po przeprowadzeniu 
kompleksowych robót budowlanych w kamienicy przy ul. Niepodległości 7, którą Fundacja otrzymała z zasobów Miasta w 
Koszalinie. W ramach Centrum prowadzona będzie kompleksowa integracja i aktywizacja osób: bezdomnych, w tym przede 
wszystkim matek samotnie wychowujących dzieci (podopiecznych Fundacji), osób niepełnosprawnych oraz niezaradnych 
życiowo. 
Prowadzone będą całkowicie bezpłatnie konsultacje z psychologiem i terapeutą, zajęcia ze specjalistami z zakresu: prawa i 
mediacji, zajęcia z obsługi komputera i internetu, indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy, zajęcia 
kulinarne, zajęcia z kreowania wizerunku i promocji zdrowia, certyfikowane szkolenia zawodowe i staże. Po zakończeniu 
projektu min. 11 osób podejmie pracę.
Partnerami projektu są: Przedsiębiorstwo Organizacji Wdrożeń "AYA" w Koszalinie (partner formalny) i Gospodarstwo 
Edukacyjne "LABIRYNTY" w Paprotach (partner).Działania Fundacji prowadzone w 2020 r. 
1) W dniu 17 stycznia przedstawicielki Fundacji „Zdążyć z Miłością” w osobach prezeski Małgorzaty Kaweńskiej –Ślęzak i 
koordynatorki wolontariatu Magdaleny Tchoryk odwiedziły domowników Środowiskowego Domu Samopomocy „Odrodzenie” 
w Koszalinie. Spotkanie rozpoczęło się krótką prelekcją na temat działań prowadzonych przez Fundację oraz sposobach 
wspierania podopiecznych. Małgorzata Kaweńska- Ślęzak krótko przedstawiła jak duży wpływ ma zdrowe odżywianie oraz 
aktywność fizyczna na wysokość poziomu ciśnienia tętniczego krwi a także glukozy w surowicy krwi.
2) 18 stycznia 2020 członkinie zarządu oraz wolontariuszki wzięły  udział w  IX Balu Prezydenckim pod patronatem Prezydenta 
Koszalina Piotra Jedlińskiego i jego małżonki Anny Jedlińskiej, w Hotelu Bursztynowy Pałac w Strzekęcinie. Fundacja była 
beneficjentem balu i otrzymała środki finansowe w kwocie 32 tys. złotych, które przeznaczy na realizację kolejnego projektu – 
mieszkań wspomaganych dla samotnych matek z dziećmi. Oprócz Fundacji beneficjentami byli jeszcze:  koszalińskie Hospicjum 
im. św. Maksymiliana Kolbego oraz Karol i Filip Rapsiewicz. 
3) 22 stycznia, podobnie jak w roku ubiegłym, świetlicę naszej Fundacji odwiedził Pastor Kościoła Ewangelicko – 
Metodystycznego w Koszalinie, Sebastian Bestrzyński. Było to już nasze trzecie spotkanie. Przyjechał z Gwiazdkową 
Niespodzianką do naszych podopiecznych.
Przyniósł dobre słowa i radość, a także prezenty przygotowane przez rodziny z Niemiec. 
3) 22 lutego 2020 r. Fundacja zorganizowała Charytatywny  Bal Karnawałowy dla dzieci w koszalińskiej „Prywatce”, z którego 
dochód w całości został przeznaczony na pomoc dla chorej uczennicy LO Dominiki.

4) 4 marca Fundacja „Zdążyć z Miłością” odwiedziła Przyjaciół w Domu Pomocy Społecznej w Koszalinie. Nasze zaproszenie 
wspólnego spotkania przyjęła pani dr Agnieszka Połaniecka wraz z grupą Studentów I i II roku kierunku wychowania fizycznego 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie. Pani dr Agnieszka wygłosiła ciekawą prelekcję na temat aktywności 
fizycznej i jej wpływu na zdrowie oraz poprowadziła ćwiczenia dla Seniorów. Na koniec spotkania prezes zarządu fundacji 
Małgorzata Kaweńska-Ślęzak wykonała pomiary poziomu glukozy oraz ciśnienia tętniczego krwi, które cieszyły się dużym 
zainteresowaniem, jakie świadczy o tym, iż wszyscy z uczestników wydarzenia dbają o swoje zdrowie. podczas tych ćwiczeń.5)  
Dnia 
5) 17 kwietnia  2020 r. 17 kwietnia w dzień urodzin św. Urszuli Ledóchowskiej – Patronki Fundacji „Zdążyć z Miłością” odbyła się 
Msza Święta w kościele pw. Św. Ignacego z Loyoli o godz. 18.30 w intencji Podopiecznych, Darczyńców, Wolontariuszy oraz 
wszystkich sympatyków naszej Fundacji.
6) 1 maja rozpoczęła się nowa akcja charytatywną Fundacji „ODDAJ PECECIAKA DLA DZIECIAKA”. Pomoc została skierowana do 
dzieci i młodzieży.
w związku z przedłużającą się sytuacją zdalnego nauczania w szkołach. Z pomocy Fundacji skorzystało około 30 rodzin, dla 
których przekazano sprzęt używany w postaci laptopów, komputerów, drukarek wcześniej pozyskany od darczyńców i 
naprawiony przez Macieja Bitrycha., 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.
7) Wyjazd integracyjny Fundacji „Zdążyć z Miłością” odbył się dniu 28 lipca br. Odwiedziliśmy Gospodarstwo Edukacyjne „W 
labiryntach” w Paprotach. Dziękujemy pięknie za dobrą zabawę i miłe przyjęcie przez właścicielkę Iwonę Rybicką.
Wyjazd miał też charakter inauguracyjny – w tym dniu uroczyście rozpoczęliśmy projekt pod nazwą.” „Centrum Promocji 
Zatrudnienia- szansą na aktywną integrację społeczną i powrót  na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” 
finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach europejskiego Funduszu Społecznego, którego realizatorem jest 
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Fundacja „Zdążyć z Miłością”. Celem projektu jest aktywna integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym i powrót na rynek pracy. Zajęcia dla I grupy ruszają już w drugiej połowie sierpnia. Nasi uczestnicy skorzystają 
całkowicie bezpłatnie z porad psychologa, doradcy zawodowego, dietetyka, kosmetyczki, wizażystki, fryzjera, doradcy 
restrukturyzacyjnego, radcy prawnego i wielu innych specjalistów. Uczestniczki projektu zdobędą też nowe kwalifikacje dzięki 
certyfikowanym szkoleniom zawodowym i odbędą 6 miesięczny staż u wybranego pracodawcy.
 8) 2 sierpnia Fundacja „Zdążyć z Miłością” w osobach naszych podopiecznych z dziećmi pod opieka Doroty Klinkowskiej,  udała 
się na wspaniałą wycieczkę na wyspę Wolin, przenosząc się na chwilę w odległe czasy średniowiecza. Było mnóstwo 
wyjątkowych atrakcji, wśród których nie zabrakło strzelania z łuku, zabawy na placu wprost z średniowiecza, czy w końcu 
poznanie legend. Wszyscy dobrze się bawili i mimo zmęczenia pełno było uśmiechu i zadowolenia na twarzach.
9) 19 września świetlicę „Przystanek pod niebem” odwiedziła Ewa Teresa Żach, manager ds. zarządzania zapasami z 
zaprzyjaźnionej Fabryki Mebli Forte, która przyjechała do nas z Ostrowi Mazowieckiej już po raz kolejny. Pani Ewa chciała 
porozmawiać z naszymi podopiecznymi i uczestniczkami projektu „Centrum Promocji Zatrudnienia – szansą na aktywną 
integrację społeczną i powrót na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Zadała im pytanie : „Co dalej, gdy 
skończą pobyt w mieszkaniach chronionych Fundacji, jak chcą aby potoczyło się ich dalsze życie? To bardzo ważne, żeby mieć 
plany , aby wiedzieć, że dalej jest szansa na zmianę swojego życia, na znalezienie pracy, na usamodzielnienie, na lepszą 
przyszłość dla siebie i swoich dzieci.
10)  dniu 23 września br. w miejscowości Paproty w Gospodarstwie Edukacyjnym LABIRYNTY przeprowadziliśmy nasze pierwsze 
warsztaty kulinarne w ramach projektu Fundacji pt.”Centrum Promocji Zatrudnienia” współfinansowanego ze środków UE. 
Nasze uczestniczki przygotowywały przetwory na zimę.
11)  października została zorganizowana konferencja prasowa Fundacji „Zdążyć z Miłością” z udziałem Prezydenta Miasta, Pana 
Piotra Jedlińskiego, Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie, Pani Lucyny Sitarczyk oraz Wicedyrektor, Pani 
Marzeny Matwijcio. W imieniu Fundacji głos zabrały Prezes – Małgorzata Kaweńska-Ślęzak, Wiceprezes – Justyna Śmidecka 
oraz Sylwia Głowacka – Kierownik nowego projektu, którego realizację rozpoczęliśmy. Konferencja była okazją do oficjalnego 
przekazania na cel realizacji tego projektu kamienicy mieszczącej się w Koszalinie przy ul. Niepodległości 7 przez władze 
naszego miasta oraz przez dyrekcję ZBM. Właśnie w tym miejscu już niedługo powstanie Centrum Promocji Zatrudnienia, które 
będzie służyło radą, pomocą, opieką, wsparciem, dla wszystkim osób, które zwrócą się z taką prośbą do naszej Fundacji. 
12) W 2020 roku po raz drugi nasza Fundacja została wybrana do wzięcia udziału w trzeciej edycji programu Pomagamy, jak 
umiemy. Dzięki zaangażowaniu pracowników oraz klientów Rossmann SDP sp. z o.o. znaleźliśmy się w gronie 157 organizacji, 
które w 2020 r. otrzymały pomoc rzeczową. Odebraliśmy dostawę od Rossmann SDP sp. z o.o. Są to artykuły higieniczno – 
kosmetyczne z oferty Rossmann SDP sp. z o.o. o łącznej wartości 27.234,89 zł. Oczywiście wszystkie darowane nam artykuły 
będziemy sukcesywnie przekazywali dla naszych podopiecznych. To
13) Firmy : DANONE, Żywiec Zdrój S.A. i Nutricia zaprosiły Fundacje do współpracy,  której efektem stało się to, że do 50 
placówek w całej Polsce, trafił sprzęt AGD, który ma służyć doposażeniu zaplecza kuchennego tych placówek. Nasz Darczyńca 
zakupił ten sprzęt w bardzo atrakcyjnych cenach i zadbał o całą logistykę tego przedsięwzięcia. Dzięki tej współpracy zostały 
obdarowane liczne Domy Samotnej Matki, Ośrodki Interwencji Kryzysowej, Schroniska dla Bezdomnych, Domy Matki i Dziecka, 
Ośrodki Wsparcia Kobiet, Domy Chronione dla Matek z Dziećmi, Ośrodki MONAR – MARKOT, inne Fundacje i Stowarzyszenia 
wspierające na co dzień samotne kobiety z dziećmi. Przy naszym niewielkim udziale mogliśmy przekazać innym odrobinę 
dobroci, a przy tym często również uśmiech i dobre słowo.
14)  grudnia chłopcy będący podopiecznymi Fundacji udali się wraz z opiekunem świetlicy i mamami do zakładu Fryzjerskiego 
Barbers, którego pracownicy charytatywnie wykonali profesjonalne strzyżenie.
W 2020 roku, ze względu na sytuację pandemiczną Fundacja odwołała organizację  Balu Wiosennego i Koncerty Charytatywne 
w Filharmonii Koszalińskiej, na jakich miała wystąpić Sylwia Grzeszczak. Nie odbyły się również tradycyjne „Mikołajki” w formie 
zorganizowanej zabawy.
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 do 2019-11-30
VI zbiórka nr 2019/5309/OR – czas trwania od 2019-12-01 do 2020-11-30
VII zbiórka nr 2020/2898/OR - aktualna
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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

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

80

5

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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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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. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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

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

Fundacja prowadzi mieszkania chronione dla 
samotnych kobiet i ich dzieci, nie posiadającym 
aktualnie własnego mieszkania. Zapewnia im 
warunki życia w środowisku zbliżonym do 
domowego oraz przygotowuje matki do 
samodzielnego życia w drodze realizacji 
indywidualnego programu usamodzielniania i 
wychodzenia z kryzysu.
Kobiety są przygotowywane do pełnej 
samodzielności, poprzez doskonalenie 
umiejętności prowadzenia gospodarstwa 
domowego, radzenia sobie z problemami 
codziennego życia, rozporządzania posiadanymi 
środkami finansowymi.  Kobiety uzyskują 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. Dla kobiet i dzieci organizowane są 
spotkania z terapeutą, psychologiem, logopedą, 
wspólne imprezy urodzinowe, święta, spotkania 
z wolontariuszami czy zabawy z dziećmi i 
szkolenia oraz wyjazdy integracyjne. miejscu do 
tego przystosowanym. Fundacja zaprasza też 
seniorów celem integracji  matek i dzieci oraz 
wchodzenia w relacje społeczne, organizując 
wolontariat międzypokoleniowy.

87,90 Z 29 544,72 zł
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60 063,40 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 85 105,38 zł

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) 410 141,23 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 377 135,44 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 33 005,49 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,30 zł

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 przeprowadziła w okresie 
sprawozdawczym tylko dwie imprezy 
charytatywne z uwagi na pandemię 
koronawirusa, z których dochód został 
przeznaczony na leczenie w postaci operacji 
w klinikach w Niemczech dwóch chorych 
nastolatek. Dochody Fundacji przeznaczane 
są na realizację celów statutowych  a 
wszczególności  na prowadzenie mieszkań 
chronionych dla samotnych, bezdomnych 
matek z małymi dziećmi oraz wspieranie 
osób ubogich z Koszalina i okolic, w tym na 
zakup żywności oraz doposażanie i remont 
mieszkań. Środki finansowe z 1% zgodnie ze 
wskazaniem przeznaczane sa na leczenie i 
rehabilitację podopiecznych Fundacji, w 
tym chorych i niepełnosprawnych dzieci.

87,90 Z 0,00 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 231 966,66 zł

2.4. Z innych źródeł 33 005,79 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 107 749,08 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 29 544,72 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

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: 403 462,30 zł 29 544,72 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

343 567,91 zł 29 544,72 zł

59 070,42 zł 0,00 zł

0,00 zł

1 Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych 5 770,00 zł

2 Pozostałe dofinansowania 23 774,72 zł

w 
tym:

85 105,38 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

149 812,04 zł

82 154,62 zł

0,00 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 33 567,53 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -26 064,93 zł

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

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

823,97 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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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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)

1 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)

1,00 etatów

11 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

0 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)

20 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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

20 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 91 018,22 zł

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

91 018,22 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)  

2 600,00 zł

0 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)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

10 400,00 zł

10 400,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 80 618,22 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 91 018,22 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

2 600,00 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 Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-06-09
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