
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2014

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (--–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2015-07-10

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     
ZACHODNIOPOMORSKIE

Gmina SŁAWNO

Powiat SŁAWIEŃSKI

Ulica MIELCZARSKIEGO Nr domu 7 Nr lokalu 

Miejscowość SŁAWNO Kod pocztowy 76-100 Poczta SŁAWNO Nr telefonu 59 810 70 99

Nr faksu E-mail 
fundacjarodzinaslawno@wp.
pl

Strona www fundacjarodzinaslawno@org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-12-15

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 77078680800000 6. Numer KRS 0000003639

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

Maria Poprawska Prezes TAK

Elżbieta Sołtan Skarbnik TAK

Marian Dziemianko Prezes Honorowy 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

Kazimierz Małecki Przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

Wojciech Ludwikowski Zastępca 
Przewodniczącego

TAK

Tadeusz Zenowicz Sekretarz TAK

FUNDACJA "RODZINA"

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Druk: MPiPS 1



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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

361

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

1. Prowadzenie programów stypendialnych
Fundacja "Rodzina" kontynuowała  program stypendialny "Talent za Talent" prowadzony w ramach 
Lokalnych Programów Stypendialnych Fundacji Batorego. Na to zadanie przeznaczyliśmy dotację 
Fundacji Batorego, Urzędu Miejskiego, 1% podatku oraz darowizny. Przyznaliśmy 27 comiesięcznych 
stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom gimnazjum i szkół średnich z rodzin ubogich. Ponadto 7 
studentów I roku studiów w uczelniach państwowych otrzymała Stypendia Pomostowe, które to 
zadanie realizowaliśmy wspólnie z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi.
2. Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku
III semestr UTW był możliwy dzięki mikro-datacji Funduszu Inicjatyw Obywatelskich za pośrednictwem 
Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Program nosił nazwę "Ukwiecona jesień życia", a w jego 
ramach zrealizowano wykłady, ćwiczenia, warsztaty i wycieczki studyjne do ogrodów "Hortulus" w 
Dobrzycy oraz do zakładu produkującego stroiki kwiatowe.
3. Pomoc świąteczna 
Fundacja "Rodzina" przygotowała paczki świąteczne dla rodzin wielodzietnych i ubogich osób 
samotnych z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Były to paczki z żywnością, środkami 
czystości , artykułami szkolnymi, zabawkami. Osobom potrzebującym dostarczyli je wolontariusze 
Fundacji w okresach przedświątecznych, a także w Wigilię BN w przypadku rodzin z małymi dziećmi.
4. Prowadzenie Warsztatów Metodycznych dla Wolontariatu Młodzieżowego
W 2014 roku Fundacja "Rodzina" przeprowadziła dwa turnusy szkoleń dla wolontariuszy. Były to 
weekendowe wyjazdy do zaprzyjaźnionego ośrodka wypoczynkowego w Jarosławcu, gdzie 
przeprowadzone sesje wykładów z zakresu metodyki pracy z dziećmi i działalności charytatywnej. 
Prowadzone też były zajęcia praktyczne - gry i zabawy z miejscowymi dziećmi.
5. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży
Wolontariusze Fundacji "Rodzina" aktywnie uczestniczą w prowadzeniu imprez dla dzieci z różnych 
okazji. Wykorzystują wiedzę i umiejętności zdobyte podczas szkolenia wolontariatu do organizacji 
zabaw animacyjnych.
6. Bezpłatne poradnictwo prawne dla osób w trudnej sytuacji materialnej
Prawniczka - wolontariuszka Fundacji, a wcześniej jej stypendystka, udzielała podczas cotygodniowych 
dyżurów nieodpłatnych porad z zakresu prawa, głównie rodzinnego.
7. Pokrywanie kosztów leczenia i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych
Ze środków zebranych w ramach 1% odpisu podatkowego Fundacja "Rodzina" pokryła koszty masażu 
dziecka znajdującego się w śpiączce oraz dofinansowała zakup sprzętu rehabilitacyjnego innemu 
dziecku niepełnosprawnemu.
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), zaczynając od 
najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem 
działalności

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

działalność charytatywnej Świąteczna pomoc 
rzeczowa rodzinom 
potrzebującym (żywność, 
odzież, obuwie, środki 
czystości, agd i 
rtv).Wolontariusze Fundacji 
"Rodzina"gromadzą 
artykuły żywnościowe, 
artykuły szkolne, zabawki i 
materiały do prac 
plastycznych i przygotowują 
paczki dla rodzin 
wielodzietnych i ubogich 
osób samotnych z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia i 
Wielkanocy. Paczki te 
przekazywane są 
potrzebującym według 
posiadanej listy i uzgodnień 
z pracownikiem socjalnym 
Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Środki 
czystości, odzież i obuwie 
pochodzą z darowizn 
prywatnych. W 2014 roku 
jako nową formę działania 
Fundacja "Rodzina" 
wprowadziła odwiedzanie 
rodzin z małymi dziećmi 
podczas wieczoru 
wigilijnego przez 
wolontariuszy 
młodzieżowych w 
przebraniu Mikołaja i 
Śnieżynek i obdarowywanie 
dzieci paczkami 
świątecznymi (zabawki, 
artykuły szkolne, książki dla 
dzieci, słodycze i owoce.
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działalność na rzecz osób w wieku 
emerytalnym

Prowadzenie Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku - 2014 rok 
był trzecim rokiem działania 
Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku dla osób w wieku lat 
65+. Semestr przebiegał 
pod hasłem "Ukwiecona 
jesień życia". Wykłady, 
ćwiczenia i warsztaty 
kształtowane były tematyką 
przyrodniczą, a więc "Rola 
kwiatów w życiu 
człowieka", Kwiaty jadalne, 
dekoracje kwiatowe, 
zwiedzanie ogródków 
kwiatowych, wycieczka do 
ogrodów "Hortulus" w 
Dobrzycy koło Kołobrzegu, 
wycieczka do zakładu 
produkującego stroiki z 
tworzywa przyrodniczego. 
Zajęcia dały wiele radości 
osobom starszym, niekiedy 
izolowanym, bo taki był 
dobór uczestników 
Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. Niektóre osoby 
zasiliły wolontariat Fundacji 
"Rodzina" i wzmocniły 
poczucie wartości własnej. 
Na prowadzenie zadania 
Fundacja otrzymała mały 
grant Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich.
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nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, 
oświata i wychowanie

Programy stypendialne dla 
szczególnie uzdolnionych 
uczniów i studentów z 
rodzin ubogich. Fundacja 
"Rodzina" prowadzi 2 
programy Stypendialne, a 
mianowicie "Talent za 
Talent" dla uczniów 
gimnazjum i szkół średnich 
oraz Stypendia Pomostowe 
dla studentów I roku 
uczelni państwowych. 
Pierwszy z nich realizowany 
jest we współdziałaniu z 
Fundacją Batorego, od 
której otrzymaliśmy dotację 
(15000 zł). Dotyczy on 
szczególnie uzdolnionych 
uczniów, którzy osiągają 
dobre wyniki w nauce i 
wyróżniają się w jakiejś 
dziedzinie, a ich rodzinna 
sytuacja materialna jest 
trudna. W 2014 roku 
stypendia "Talent za 
Talent" otrzymywało co 
miesiąc 27 osób,
Drugi program jest 
realizowany z Fundacją 
Edukacyjną 
Przedsiębiorczości w Łodzi i 
korzystało z niego 
siedmioro studentów.

4.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym 
się do nich przedmiotem działalności

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

Druk: MPiPS 5



III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 56,619.85 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 56,619.85 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0.00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 16,181.50 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 17,438.35 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 17,438.35 zł

4.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące 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

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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 administracyjne

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

57,430.68 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

1 Program stypendialny 11,000.00 zł

2 Dofinansowanie leczenia i rehabilitacji 1,380.02 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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów 
działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od 
głównego przedmiotu działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 8,000.00 zł

57,430.68 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 57,430.68 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym

-810.83 zł
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IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

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

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
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

0.0 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. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0.0 etatów

0.0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

3 Zajęcia programowe młodzieży i Uniwersytetu Trzeciego Wieku 4,752.07 zł

4 Promocja zbiórki 1% podatku 306.26 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

576.86 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

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

0.00 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 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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)

38.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0.00 zł

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0.00 zł

3. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0.00 zł

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

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

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Koszalińska Agerncja Rozwoju Regionalnego 1

2 Urząd Miejski w Sławnie 1

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Maria Poprawska
Elżbieta Sołtan 

2015-07-10 Data wypełnienia sprawozdania
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