
Formularz sprawozdania z działalności fundacji – ułatwiający przygotowanie materiału 

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku      2020     

 

Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. 

 

Podstawa prawna: 

− ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1491), 

− rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego 

zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 36). 

 

1. Dane fundacji. 

 

Nazwa fundacji  Polska Fundacja Przeciwdziałania Uzależnieniom 

Siedziba i adres 
  Ul. Mikołaja Kopernika 6/9 
70-241 Szczecin 

Adres do korespondencji 
 Ul. Mikołaja Kopernika 6/9 
70-241 Szczecin 

E-mail  fundacja@pfpu.pl 

Telefon  918238804 

REGON  321504918 

Data wpisu do KRS   04.04.2014 

Nr KRS  0000497254 

 

1.1 Dane członków zarządu fundacji.  

 

Imię i nazwisko Pełniona funkcja 

Agnieszka Zalewska Prezes Zarządu 

Przemysław Stańczyk Członek zarządu 

  

  

 

  



1.2 Cele statutowe fundacji. 

 

Celem głównym Fundacji jest wspieranie i rozpowszechnianie kultury 

i sportu wśród całego społeczeństwa: dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i osób 

dorosłych oraz przeciwdziałanie uzależnieniom, a w szczególności: 

1. Działanie na rzecz promocji zdrowia, kultury i sportu wśród całego społeczeństwa: 

dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i osób dorosłych. 

2. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest działalność 

oświatowa, kulturalna, wychowawcza oraz promująca zdrowy styl życia  

3. Propagowanie zdrowych wzorców społecznych.  

4. Propagowanie zdrowych wzorców życia.  

5. Popularyzacja kultury i sportu oraz zdrowego trybu życia jako alternatywa dla 

narkotyków, alkoholu i innych środków psychoaktywnych.  

6. Uświadamianie młodzieży o skutkach jednorazowego, krótkotrwałego  

i długotrwałego używania narkotyków miękkich, twardych, alkoholu, napojów 

alkoholowych, „dopalaczy”, środków farmakologicznych, w tym napojów 

energetycznych, w młodym wieku, wyrobów nikotynowych  

i innych popularnych używek, a także  hazardu i innych form gier hazardowych.  

7. Tworzenie programów pomocy dla młodzieży „we wstępnej fazie uzależnień”.,  

8. Walka z uzależnieniem od stanu „dążenia do odurzenia”.  

9. Przeciwdziałanie rosnącej agresji wśród młodzieży, spowodowanej zrachowaniami 

aspołecznymi i zażywaniem substancji psychoaktywnych.   

10. Pokazanie i uświadomienie młodzieży, że istnieją atrakcyjniejsze zajęcia, jak sport, 

muzyka, kultura, niż sięganie po używki.   

11. Edukację  rodziców dzieci uzależnionych.   

12. Pomoc dzieciom z  rodzin dysfunkcyjnych.   

13. Organizację eventów sportowych i kulturalnych dla dzieci, młodzieży i osób 

niepełnosprawnych.  

14. Integrację i aktywizację osób niepełnosprawnych i chorych, zwłaszcza dzieci i 

młodzieży w sporcie i kulturze.  

15. Propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenów o 

ograniczonym dostępie do infrastruktury sportowej.  

16. Włączenie dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich do życia społecznego, 

sportowego i kulturalnego.  

17. Propagowanie zdrowych wzorców społecznych i przeciwdziałanie uzależnieniom w 

zakładach penitencjarnych.  

18. Prowadzenie spotkań i prelekcji w zakresie procesu powstawania uzależnienia, strat 

zdrowotnych oraz złożoności i trudności wyjścia z uzależnienia.  

19. Edukacja młodzieży i rodziców w zakresie rozładowywania napięcia 

emocjonalnego po przez sport i rozmowę jako alternatywa lepszego życia na 

przyszłość.  

20. Pomaganie młodzieży oraz współmałżonką z rodzin dotkniętych problemem 

uzależnień od alkoholu i środków psychoaktywnych.   

21. Prowadzenie klubu abstynenta promującego zdrowy styl życia bez alkoholu i 

środków psychoaktywnych. 



22. działalność na  rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, upowszechniania i ochrony 

wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań 

wspomagających rozwój demokracji. 
 

2. 
Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów 

statutowych. 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez :  

1. Promowanie kultury i sportu wśród dzieci i młodzieży w  kraju i za granicą.  

2. Organizowanie spotkań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w placówkach 

oświatowych i zakładach penitencjarnych, mających na celu promocję różnych 

dyscyplin sportu. Pokazywanie im drogi poprzez sport jako drogi do sukcesu. 

Pokazanie dzieciom i młodzieży  korzyści płynących z uprawiania sportu.  

3. Organizowanie zajęć sportowych prowadzonych przez utytułowanych zawodników i 

trenerów.  

4. Współpraca z utytułowanymi przedstawicielami różnych dyscyplin sportu (MMA, 

pływanie, kajakarstwo, piłka ręczna, piłka nożna, surfing, kite, capueara, siatkówka i  

inne).  

5. Organizacja imprez promujących sport rekreacyjny wśród dzieci  

i młodzieży jako alternatywa dla „siedzenia przed komputerem’’ i „na ławkach przed 

blokiem’’.  

6. Pokazanie od psychologicznej strony zalet płynących z uprawiania sportu.   

7. Organizowanie  koncertów, warsztatów plastycznych, warsztatów muzycznych, 

warsztatów tanecznych dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych i 

zakładach penitencjarnych, mających na celu zainteresowanie kulturą w zakresie 

muzyki i plastyki.  

8. Współpraca z muzykami, plastykami artystami, osobami publicznymi, aktorami przy 

organizacji spotkań edukacyjnych.  

9. Promocja ogólnie pojętego zdrowego stylu życia.  

10.  Zapobieganie otyłości, wad postawy.  

11. Promowanie zdrowego stylu życia i odżywiania się.  

12. Organizowanie spotkań edukacyjnych z dietetykami, ortopedami, lekarzami.  

13. Uświadomienie młodzieży skutków płynących z zażywania substancji 

psychoaktywnych, ich wpływu na psychikę, organizm i relacje rodzinne  

i społeczne.   

14. Pomoc psychologiczną, psychoedukację i wsparcie dla młodzieży  

z zaburzeniami zachowań, spowodowanymi używaniem substancji 

psychoaktywnych i wszystkimi innymi występującymi u dzieci i młodzieży.  

15. Organizację uświadamiających i edukacyjnych rozmów dla młodzieży  

z osobami zażywającymi w przeszłości substancje psychoaktywne. Ostrzeganie przed 

zgubnym działaniem środków psychoaktywnych.  

16. Współpracę z ośrodkami terapeutycznymi i psychoterapeutami dla młodzieży z 

zaburzeniami nastroju i uzależnionych.  

17. Organizację spotkań  z terapeutami dla rodziców młodzieży uzależnionej.   

18. Pomoc młodzieży uzależnionej wskazanie, im sportu, muzyki i kultury jako drogi i 

pomocy do wyjścia z uzależnienia. Zastąpienie używek muzyką, kulturą i sportem.  

19.  Organizację warsztatów  pracy zespołowej osób z problemami zachowań 

aspołecznych.   



20. Organizację warsztatów rozwoju osobistego np. w zakresie asertywności, 

umiejętności interpersonalnych, intrapsychicznych.  

21. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych.  

22. Organizowanie warsztatów w zakresie rozładowywania napięcia emocjonalnego.  

23. Organizowanie zawodów, konkursów i wystaw w celu promocji młodych talentów.  

24. promowanie kultury i sportu wśród dzieci i młodzieży w kraju i za granicą, 

25. organizowanie spotkań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w placówkach 

oświatowych i zakładach penitencjarnych, mających na celu promocję w różnych 

dyscyplinach sportu.  

26. ukazywanie drogi do sukcesu poprzez sport, 

27. współpraca z utytułowanymi przedstawicielami różnych dyscyplin sportu (MMA, 

pływanie, kajakarstwo, piłka ręczna, piłka nożna, surfing, kite, capuera siatkówka i 

inne), 

28. ukazywanie zalet płynących z uprawiania sportu od psychologicznej strony, 

29. organizowanie koncertów, warsztatów plastycznych, warsztatów muzycznych i 

tanecznych dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych i zakładach 

penitencjarnych i innych miejscach, mających na celu zainteresowanie kulturą w 

zakresie muzyki i plastyki, 

30. doradztwo społeczne, zawodowe, biznesowe/coaching, 

31.  szkolenia bezrobotnych, wykluczonych, przygotowanie do zawodu dzieci i 

młodzieży oraz osób nieaktywnych zawodowo, 

32. edukacja kobiet i innych grup powracających na rynek pracy, 

33.  pomoc w społecznej readaptacji skazanych, 

34.  zadania z zakresu uczestnictwa w wykonywaniu orzeczeń, 

35.  organizowanie zawodów, konkursów i wystaw w celu promocji młodych talentów. 

utworzenie, organizacja i prowadzenie Instytutu Inteligencji Emocjonalnej. 

 

Dotacja realizowane w 2020 roku  

„Bulwary Miejscem pozytywnych Osobowości”- zadanie publiczne realizowane z dotacji 

Urzędu Miasta Szczecin, Wydział Spraw Społecznych w terminie 1.04.20-31.12.20r.  

Kontynuacja działań Fundacji na Szczecińskich Bulwarach „Przejdź na Jasną Stronę Mocy”. 

Obejmowało zorganizowanie warsztatów i wydarzeń sportowych, tanecznych w bezpłatnej 

formie dla mieszkańców Szczecina w każdym wieku. A dla bardziej wymagających – odbyły 

się także bezpłatne wykłady na różne tematy (m.in. biohacking mózgu czy jak opanować 

stres). Zajęcia i wydarzenia miały nie tylko przeciwdziałać nudzie, ale także rozwijały i 

edukowały w sposób ciekawy i angażujący. We wszystkie działania wpleciona była 

profilaktyka przeciwdziałania uzależnieniom, a dodatkowo zaangażowane zostały służby 

miejskie typu WOPR, prowadząc stoiska i pokazy z bezpieczeństwa i pierwszej pomocy.  

 

„Szczecin odporny na stres” – wsparcie doraźne w ramach programu mikrodotacje 

Fundacja Sektor3, realizowane w terminie 1.05.2020-31.07.2020r. 

Kampania była odpowiedzią na zaistniałą sytuację związaną z pandemią. Były to działania 

mające wspomagać mieszkańców psychicznie i emocjonalnie, a także oferujące pomoc w 

walce z depresją, lękami, nerwicą, wzrostem wagi, wszechobecnym stresem i zmianami. 

Formą pomocy były nagrania udostępnione online z wykładami specjalistów na temat przede 

wszystkim tego jak identyfikować stres, jak na nim panować i jak go zwalczać. Dodatkowo 

filmy zawierały także szereg innych informacji, między innymi na temat zdrowego stylu 

życia, budowania poczucia bezpieczeństwa, wsparcia psychologicznego.  



 

„ABC Inteligencji Emocjonalnej” – mikrodotacja realizowana w ramach programu 

społecznik na lata 2019-2021, Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., w terminie 

1.08.20-30.10.20r. 

Były to działania mające na celu propagowanie inteligencji emocjonalnej, czyli przede 

wszystkim pokazywanie innym czym są emocje i jak z nimi pracować. W ramach projektu 

zostały nagrane filmy dla nauczycieli i rodziców, a także przeprowadzono warsztaty 

stacjonarne dla uczniów szkoły podstawowej.  

 

„Bieg dla Niepodległej” – zadanie publiczne realizowane z dotacji Urzędu Miasta Szczecin, 

Wydział Sportu w terminie 7.11.20 r.  

Bieg został zorganizowany dla mieszkańców Szczecina i okolic. Celem imprezy było 

upamiętnienie odzyskania przez Polskę Niepodległości poprzez propagowanie sportu i 

kultury.  
 

 

 

2.1 Opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych. 

W 2020 roku Fundacja otrzymała cztery dotacje na łączną kwotę 50500 zł.  

„Bulwary Miejscem pozytywnych Osobowości”- zadanie publiczne realizowane z dotacji 

Urzędu Miasta Szczecin, Wydział Spraw Społecznych w terminie 1.04.20-31.12.20 

„Szczecin odporny na stres” – wsparcie doraźne w ramach programu mikrodotacje 

Fundacja Sektor3, realizowane w terminie 1.05.2020-31.07.2020r. 

„ABC Inteligencji Emocjonalnej” – mikrodotacja realizowana w ramach programu 

społecznik na lata 2019-2021, Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., w 

terminie 1.08.20-30.10.20r. 

„Bieg dla Niepodległej” – zadanie publiczne realizowane z dotacji Urzędu Miasta Szczecin, 

Wydział Sportu w terminie 7.11.20 r.  

 

Ważnym przychodem w działaniach Fundacji są wpłaty z darowizn. W roku 2020 była to 

kwota 7200 zł. 
 

3. 
Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru 

przedsiębiorców KRS. 

Numer KRS:0000497254 

REGON: 321504918 

NIP: 8522607076 
 

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji (niepotrzebne skreślić). 

w załączeniu przekazuję odpisy uchwał zarządu fundacji 

podjętych w analizowanym okresie sprawozdawczym 

w ilości …… szt. 

Zarząd nie podejmował 

uchwał. 

 

 

 

5. 
Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł 

oraz formy płatności. 



Wysokość uzyskanych przychodów: 

Forma płatności: 

Przelew Gotówka 
Inne 

(wskazać jakie) 

ogółem: 83125 0 0 

a) ze spadku: 0 0 0 

b) z zapisu: 0 0 0 

c) z darowizn: 7200 0 0 

d) ze środków publicznych, w tym: 

- z budżetu państwa:  

- z budżetu gminy: 

45000 0 0 

0 0 0 

j.w. 0 0 

e) z innych źródeł (wskazać jakie): 

 

4000 zł 

 

25425 zł 

 

 

 

1500 zł 

 Koszalińska 

Agencja Rozwoju 

Regionalnego 

Dofinansowanie 

do 

wynagrodzenia 

PFRON 

Inne przychody z 

działalności 

nieodpłatnej 

f)  
informacja o wysokości odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację  

w ramach celów statutowych (z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń): 

Nie dotyczy 

g)  

w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, wynik finansowy tej 

działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności 

gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł: 

Przychody 26585,10 zł 

Koszty 12453,84 zł 

Zysk 14131,26 zł 

 

procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu 

osiągniętego z pozostałych źródeł 31,98% 
 

6.  Informacja o poniesionych kosztach z wyodrębnieniem formy płatności.  

 

 

 

 

 



Wysokość poniesionych kosztów: 

Forma płatności: 

Przelew Gotówka 
Inne  

(wskazać jakie) 

ogółem: 122417,13 0 - 

a) na realizację celów statutowych: 108448,26 0 - 

b) na administrację: 

- czynsz: 

- opłaty telefoniczne: 

- opłaty pocztowe: 

- inne (wskazać jakie): 

0 0 - 

0 0 - 

0 0 - 

0 0 - 

0 0 - 

c) na działalność gospodarczą: 12453,84 0 - 

d) pozostałe koszty (wskazać jakie): 1515,03 0 
Koszty 

zarządu 

 

7. Dane w następującym zakresie: 

 

7.1 Zatrudnienie w fundacji. 

Liczba osób zatrudnionych: 

a) ogółem: 
12 (1 osoba umowa o pracę, 11 umowa 

zlecenie) 

b) wg zajmowanych stanowisk: 

stanowisko: liczba osób zatrudnionych: 

Umowy zlecenie przy realizacji projektów na 

prowadzenie warsztatów/wykładów 
11 

Operator kamery 1 

  

c) liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: 

stanowisko: liczba osób zatrudnionych: 

- - 

  

  

 

7.2 Wynagrodzenia. 

 

7.2.1 Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację. 



(z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, 

z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie 

w działalności gospodarczej 

25988,06 – wynagrodzenie z umowy o pracę 

 

7.2.2 

Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego 

łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym 

wyłącznie działalnością gospodarczą.  

(z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia) 

Nie dotyczy 

 

7.2.3 Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia. 

7366 zł 

 

7.3 

Udzielone przez fundację pożyczki pieniężne.  

(z podziałem wg ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców, warunków 

przyznania pożyczek wraz z podaniem podstawy statutowej ich udzielenia) 

Nie dotyczy 

 

7.4 
Kwoty zgormadzone na rachunkach płatniczych oraz kwoty zgromadzone 

w gotówce. 

 

Nazwa banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej: 
Kwota: 

 Na koniec roku 

Credit Agricole 2223,18 zł 

  

  

  

 

Kwoty zgromadzone w gotówce: 3919,76 zł 
 

7.5 
Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji 

w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek. 

Nie dotyczy 

 

7.6 
Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych 

na to nabycie. 

Nie dotyczy 

 

7.7 Nabyte pozostałe środki trwałe. 

Nie dotyczy 



 

7.8 
Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych 

sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych. 

a) Na rzeczowe aktywa trwałe składa się Tor skimbordowy o wartości początkowej 

15 000,00 zł i dotychczasowym umorzeniu 8 625 zł 

b) Na inwestycje krótkoterminowe w kwocie 6 142,94 zł składają się środki na 

rachunku bankowym w kwocie 2223,18 oraz środki w kasie w kwocie 3 919,76 zł. 

c) Strata netto wyniosła 11 727,57 zł i zostanie pokryta zyskiem z przeszłych lat w 

pełnej wysokości 

d) Na zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 24 768,59 zł składają się: 

- zobowiązania wobec dostawców w kwocie 11 187,72 zł 

-zobowiązania publicznoprawne w kwocie 43,44 zł 

-zobowiązania z tytułu wynagrodzeń w kwocie 3 500,84 zł 

-zobowiązania pozostałe w kwocie 10 036,59 zł 
 

8. 

Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe  

i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz 

o wyniku finansowym tej działalności. 

W 2020 roku Fundacja otrzymała cztery dotacje na łączną kwotę 50500 zł.  

„Bulwary Miejscem pozytywnych Osobowości”- zadanie publiczne realizowane z 

dotacji Urzędu Miasta Szczecin, Wydział Spraw Społecznych w terminie 1.04.20-

31.12.20 

„Szczecin odporny na stres” – wsparcie doraźne w ramach programu mikrodotacje 

Fundacja Sektor3, realizowane w terminie 1.05.2020-31.07.2020r. 

„ABC Inteligencji Emocjonalnej” – mikrodotacja realizowana w ramach programu 

społecznik na lata 2019-2021, Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., w 

terminie 1.08.20-30.10.20r. 

„Bieg dla Niepodległej” – zadanie publiczne realizowane z dotacji Urzędu Miasta 

Szczecin, Wydział Sportu w terminie 7.11.20 r.  
 

9. 

Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań 

podatkowych, a także informacja w sprawie składanych deklaracji 

podatkowych. 

Deklaracje PIT 4R oraz CIT-8 złożono terminowo. 

 
 

10. 

Informacja, czy fundacja ustanowiona na podstawie ustawy z dnia  

6 kwietnia 1984 r. o fundacjach jest instytucją obowiązaną  

w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 

oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115, 1520, 1655, 1798 

i 2088). 

Nie 

 

11. 

Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację ustanowioną na podstawie 

ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach 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.  

Data operacji: Kwota operacji: 

Nie dotyczy Nie dotyczy 

  

  

  

  
 

12. 
Informacja, czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzana kontrola oraz 

jej wyniki. 

Nie 

 


