SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI
ZA ROK 2019
Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego.

1. Dane rejestracyjne fundacji.
Nazwa fundacji

Fundacja Zielony Jamnik – na ratunek bezbronnym

siedziba i adres fundacji

Bolechowo-Osiedle, ul. Obornicka 46, 62-005 Owińska

aktualny adres do
korespondencji
adres poczty elektronicznej

Bolechowo-Osiedle, ul. Obornicka 46, 62-005 Owińska

Regon

302043493

data wpisu w KRS

31.01.2012

numer KRS

0000409588

Dane członków
zarządu fundacji:

Imię i nazwisko oraz pełniona funkcja
(według aktualnego wpisu w KRS)
Andrzej Drygas

fundacja@zielonyjamnik.pl

Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu).
1. prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz
ratowania życia ludzi, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym,
edukacyjnym oraz charytatywnym, udzielania pomocy osobom znajdującym się w
szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej, w tym organizowanie i wspieranie
inicjatyw kulturalnych dla tych osób, organizowanie różnych form wypoczynku oraz
organizowanie i prowadzenie domu pobytu dla osób starszych; niesienie pomocy osobom
szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, udzielanie pomocy
szpitalom i placówkom medycznym, udzielanie pomocy placówkom wychowawczym,
oświatowym i opiekuńczym, podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania
profilaktyki zdrowotnej, upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz
równych praw kobiet i mężczyzn,
2. ochrona środowiska w tym zwierząt i roślin oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
niesienie wszechstronnej pomocy porzuconym i krzywdzonym zwierzętom, ochrona zwierząt
i ich praw, leczenie i opieka nad zwierzętami bezdomnymi, pokrzywdzonymi lub
porzuconymi oraz pomoc adopcyjna, propagowanie właściwego stosunku do zwierząt.

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych
(opis rzeczywiście prowadzonej działalności statutowej).
W 2019 roku Rada Fundacji zebrała się na 2 posiedzeniach stacjonarnych i rozpatrzyła 23
wnioski, które spłynęły do Fundacji.
Fundacja w 2019 roku przekazała 17 darowizn:
• 13 darowizn pieniężnych,
• 4 darowizny rzeczowe.
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Wśród obdarowanych darowiznami pieniężnymi znalazły się:
• osoby fizyczne - 11 darowizn,
• fundacje - 1 darowizna,
• ogród zoologiczny – 1 darowizna
Darowizny rzeczowe zostały przekazane:
• placówkom oświatowym i wychowawczo-opiekuńczym– 3 razy
• schronisku dla zwierząt – 1 raz.
W ramach zrealizowanych darowizn pokrywano koszty:
• leczenia i rehabilitacji osób fizycznych – cel: udzielanie pomocy osobom znajdującym
się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej
• doposażenia w sprzęt rehabilitacyjny - cel: udzielanie pomocy osobom znajdującym się
w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej
• rehabilitacji i opieki nad zwierzętami – cel: udzielanie pomocy porzuconym i
pokrzywdzonym zwierzętom
Dodatkowo Fundacja:
• przeprowadziła wraz z pracownikami firmy Solaris i studentami Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu i pracownikami formy Solaris wolontariat pracowniczy
pod nazwą – „Dzielimy się wiedzą”. Beneficjantami wolontariatu byli uczniowie
Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku. Wolontariat odbył się w styczniu, marcu i
maju 2019 roku.
• przeprowadziła wraz z pracownikami Solaris wolontariat pod nazwą – „Bądź w
porządku” adresowany do uczniów Ośrodka Opieki Specjalnej w Gołańczy. Akcja
została przeprowadzona w kwietniu 2019 roku.
• przeprowadziła wraz z pracownikami Solaris wolontariat pod nazwą – „Kowanówko
2019” skierowany do uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku. Akcja miała
miejsce w grudniu 2019 roku.
• prowadziła stronę internetową

Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych.
Przekazaniu wszystkich darowizn towarzyszyło podpisanie umowy darowizny. Łącznie
podpisano 17 umów:
1. Darowizna dwóch samochodów dla Schroniska dla Bezdomnych
55.000,00 zł
Zwierząt „Azorek”,
2. Darowizna pieniężna dla osoby fizycznej na pokrycie kosztów edukacji
dzieci i utrzymania rodziny będącej w trudnej sytuacji życiowej i
15.000,00 zł
materialnej,
3. Darowizna rowerów trekkingowych oraz przedmiotów zebranych w
ramach zamkniętej zbiórki pracowniczej dla Młodzieżowego Ośrodka
14.879,90 zł
Socjoterapii w Gołańczy,
4. Darowizna szafy dla Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku,
12.632,10 zł
5. Darowizna wykładzin dla Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku,
10.438,24 zł
6. Darowizna pieniężna dla osoby fizycznej na pokrycie kosztów edukacji i
10.000,00 zł
utrzymania dzieci,
7. Darowizna pieniężna dla osoby fizycznej na pokrycie kosztów leczenia i
4.000,00 zł
rehabilitacji,
8. Darowizna pieniężna dla osoby fizycznej na pokrycie kosztów zakupu
4.000,00 zł
wózka inwalidzkiego dla osoby niepełnosprawnej,

2

9. Darowizna pieniężna dla Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą” na
pokrycie kosztów turnusu rehabilitacyjnego dla jej podopiecznego,
10. Darowizna pieniężna dla Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu na pokrycie
kosztów rehabilitacji i opieki nad tygrysami,
11. Darowizna pieniężna dla osoby fizycznej na pokrycie kosztów leczenia i
rehabilitacji,
12. Darowizna pieniężna dla osoby fizycznej na pokrycie kosztów
rehabilitacji,
13. Darowizna pieniężna dla osoby fizycznej na pokrycie kosztów leczenia i
rehabilitacji,
14. Darowizna pieniężna dla osoby fizycznej na pokrycie kosztów
rehabilitacji,
15. Darowizna pieniężna dla osoby fizycznej na pokrycie kosztów naprawy
platformy do przemieszczania niepełnosprawnej osoby,
16. Darowizna pieniężna dla osoby fizycznej na pokrycie kosztów
rehabilitacji i przystosowania miejsca jej stałego pobytu do wymogów
rehabilitacyjnych,
17. Darowizna pieniężna dla osoby fizycznej na pokrycie kosztów leczenia i
rehabilitacji.

3.000,00 zł
3.000,00 zł
3.000,00 zł
2.600,00 zł
2.000,00 zł
2.000,00 zł
1.600,00 zł
1.000,00 zł
1.000,00 zł

3. Działalność gospodarcza: informacja, czy fundacja prowadzi działalność gospodarczą
(niepotrzebne skreślić): TAK PROWADZIŁA / NIE PROWADZIŁA
Informację o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorców KRS (należy podać kody PKD działalności gospodarczej wpisanej do rejestru
przedsiębiorców KRS wraz z ich opisem słownym oraz kody i opis słowny faktycznie prowadzonej
działalności gospodarczej).
Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji (należy przekazać odpisy uchwał zarządu fundacji w formie np.
kserokopii, podjętych w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy sprawozdanie, bądź wskazać, iż
zarząd nie podejmował uchwał).
W roku 2019 nie podjęto Uchwał Zarządu.

5. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek,
zapis, darowizna, środki ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa
i budżetu gminy) (należy w tym miejscu podać też przychody z działalności gospodarczej).
Przychody z działalności statutowej Fundacji za rok kończący się 31 grudnia 2019 roku
wyniosły 173.037,88 zł i składały się z następujących pozycji:
Darowizny pieniężne:
1) Darowizny pieniężne Fundatora
2) Darowizny pieniężne pracowników Fundatora
i innych osób fizycznych
3) Darowizny pieniężne od podmiotów i organizacji
RAZEM:

50.900,00 zł
30.087,54 zł
8.100,00 zł
89.087,54 zł

Darowizny rzeczowe:
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78.070,34 zł

1) Darowizny rzeczowe Fundatora
2) Darowizny rzeczowe pracowników Fundatora
i innych osób fizycznych
RAZEM:

5.880,00 zł
83.950,34 zł

Ponadto Fundacja uzyskała pozostałe przychody operacyjne za rok kończący się 31 grudnia
2019 roku, które wyniosły 25,80.
Informacje o wysokości uzyskanych przychodów z odpłatnych świadczeń realizowanych
przez fundację w ramach celów statutowych z podaniem kosztów tych świadczeń
(należy podać osobno przychody i koszty).
Fundacja w 2019 roku nie uzyskiwała przychodów z odpłatnych świadczeń realizowanych w
ramach celów statutowych.
Przychody ogółem:
w tym przychody
uzyskane w gotówce:

173.063,68 zł
0,00 zł

Jeżeli działalność gospodarcza była prowadzona:
wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej
(tj. przychody minus koszty)

0,00 zł

procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności
0,00%
gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł
6. Informacje o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.)
c) działalność gospodarczą
d) pozostałe koszty
w tym koszty poniesione w gotówce na:
a) realizację celów statutowych
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.)
c) działalność gospodarczą
d) pozostałe koszty
7. Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w fundacji.
a) łączna liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem
według zajmowanych stanowisk oraz
liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności
gospodarczej
b) łączna kwota wynagrodzeń wypłacanych przez fundację:
w tym:
wynagrodzenia
nagrody
premie
inne świadczenia
wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie
w działalności gospodarczej

145.150,24 zł
880,68 zł
0,00 zł
4.952,31 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

0
0
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
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7. c) Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego
łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji, z podziałem na:
wynagrodzenia
0,00 zł
nagrody
0,00 zł
premie
0,00 zł
inne świadczenia
0,00 zł
Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego
osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na:
wynagrodzenia
0,00 zł
nagrody
0,00 zł
premie
0,00 zł
inne świadczenia
0,00 zł
7. d) Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia.
W ciągu 2019 roku Fundacja nie poniosła kosztów wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia.
7. e) Dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich
wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz
z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek.
Fundacja nie posiadała aktywów z tytułu udzielonych pożyczek pieniężnych w 2019 roku.
7. f) Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku
lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
(należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego).
Na dzień 31 grudnia 2019 roku Fundacja posiadała środki pieniężne w kwocie 70.575,63 zł,
które znajdowały się na rachunku prowadzonym przez bank Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski S.A.
Wysokość środków finansowych zgromadzonych w gotówce
Na dzień 31 grudnia 2019 roku Fundacja nie posiadała środków finansowych zgromadzonych
w gotówce.

7. g) Dane o wartościach nabytych obligacji oraz objętych udziałów lub nabytych akcji
w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek.
Fundacja nie nabyła obligacji oraz nie objęła udziałów ani akcji w spółkach prawa
handlowego w 2019 roku.

7. h) Dane o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot
wydatkowanych na to nabycie.
Fundacja nie posiadała nieruchomości w 2019 roku.
7. i) Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych.
Na dzień 31 grudnia 2019 roku Fundacja posiadała jeden program komputerowy do
prowadzenia ewidencji finansowo – księgowej o wartości nabycia 1.270,23 zł, który był w
całości umorzony.
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7. j) Dane o wartościach aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych
sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych (należy podać dwie
wartości).
Wartość aktywów Fundacji wykazanych w bilansie na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosła
71.475,63 zł. Wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania Fundacji wykazanych w bilansie
na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosła 0,00 zł.
8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi,
państwowe zadania zlecone, zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej
działalności (należy podać informacje o realizowanych zadaniach publicznych i uzyskanych
dotacjach, grantach, kosztach poniesionych na ich realizację oraz o wyniku finansowym).
W 2019 roku Fundacja nie prowadziła działalności zleconych przez podmioty państwowe i
samorządowe.
9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także
informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych.
Dochód podatkowy za rok 2019 w kwocie 169.592,29 zł Fundacja przeznaczyła na cele
statutowe i w związku z tym skorzystała ze zwolnienia z podatku dochodowego.
Fundacja złożyła deklarację CIT 8 za 2019 rok w dniu 25 marca 2020 roku.
10. Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca
2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723,
1075, 1499 i 2215).

X

NIE

TAK

11. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację płatności w gotówce o wartości równej
lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest
przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą
powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji.
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły płatności w gotówce o wartości równej lub
przekraczającej równowartość 10 000 euro.
Informacja o przeprowadzonych w fundacji kontrolach w okresie sprawozdawczym
oraz informacja o ich wynikach (należy wskazać organy kontrolujące i zakres kontroli).
W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono kontroli.

Sprawozdanie powinno zostać przekazane w oryginale oraz podpisane przez co najmniej
dwóch członków zarządu fundacji jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej.
Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentacji fundacji:

Andrzej Drygas – Prezes Zarządu
Telefon: +48 61 667 2333
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