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organizacji pożytku publicznego

za rok 2021

• 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 2022-10-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     
ZACHODNIOPOMORSKIE

Gmina SZCZECIN

Powiat SZCZECIN

Ulica UL. KASZUBSKA Nr domu 3 Nr lokalu U6

Miejscowość SZCZECIN Kod pocztowy 70-403 Poczta SZCZECIN Nr telefonu 519 195 023

Nr faksu E-mail fundacja@pfpu.pl Strona www www.pfpu.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2014-04-04

2021-01-04

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 32150491800000 6. Numer KRS 0000497254

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

Agnieszka Zalewska Fundator, członek 
zarządu, prezes

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

Andrzej Junda Członek Rady TAK

Dagmara Kaczmarek członek rady TAK

POLSKA FUNDACJA PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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Głównym obszarem działań Fundacji jest profilaktyka uzależnień kierowana do różnych grup wiekowych, ale z 
większym naciskiem na młodzież. Drugim obszarem działań jest praca z emocjami i uczuciami. w 2021 roku 
Fundacja prowadziła projekty kierowane do dzieci, młodzieży, rodziców i specjalistów związane ze stresem - czym 
jest, jak sobie z nim radzić, zapobiegać, wykształcać zdrowe nawyki w jego miejsce. Tematyka ta została wybrana 
przede wszystkim ze względu na skutki popandemiczne - ogólną izolacje, nauczanie zdalne, powrót do zajęć 
stacjonarnych. Fundacja bierze także często udział w różnych wydarzeniach, gdzie możemy rozstawić się ze swoim 
stanowiskiem i promować profilaktykę uzależnień. W 2021 roku organizowaliśmy także zajęcia w Młodzieżowym 
Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży dla wychowanków (nieodpłatnie), gdzie prowadzone były zajęcia 
wzmacniające, terapeutyczne, a także kreatywne i rozwojowe. 

Projekty Fundacji w 2021 roku prowadzone w ramach dofinansowań: 
1) "Wróć do szkoły bez stresu" - mała dotacja uzyskana z budżetu Gminy Miasta Szczecin. Na projekt składały się 
zajęcia warsztatowe kierowane do dzieci/młodzieży i rodziców. Zajęcia były podzielone na dwie grupy wiekowe - do 
15.r.ż. i od 15 r.ż. Uczestnicy uczyli się pracować na emocjach i z nimi, dzięki wielu praktycznym ćwiczeniom. 
Dodatkowo poruszana była także tematyka zdrowia fizycznego i tego jak stres działa na nasz organizm. W czasie 
projektu powstały także krótkie artykuły na temat stresu czy hormonów, prowadzony był ogólnodostępny chat ze 
specjalistami, a także zorganizowane spotkanie z Prezydentem Miasta Szczecin, który opowiadał uczestnikom jak on 
radzi sobie ze stresem w swoim życiu. 
2) "W stronę słońca" - mała dotacja uzyskana z budżetu Gminy Miasta Szczecin. Projekt działał dwutorowo - 
prowadzone były praktyczne warsztaty dla dzieci, młodzieży i rodziców obejmujące aktywizację społeczną i pracę z 
własnymi emocjami. Drugą częścią było nagranie filmów edukacyjnych na temat m.in. stresu, zmian w życiu, technik 
oddechowych, żywienia mózgu, czym są potrzeby.

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
3
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.
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 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

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)

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1., na 
rzecz których działała 
organizacja 
(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty poniesione 
z 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych w ramach 

sfery

1 nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, 
oświata i wychowanie

Projekt uzyskany w ramach małej dotacji z budżetu 
Miasta Szczecin - działania warsztatowe skierowane do 
dzieci, młodzieży w wieku szkolnym oraz ich rodzicom i 
specjalistom. Zajęcia obejmowały pracę ze stresem i 
emocjami. Miały na celu przede wszystkim zniwelować 
skutki popandemiczne, ułatwić powrót do szkoły na 
zajęcia stacjonarne oraz ponownie odnaleźć się w 
grupie. Uczestnicy uczyli się rozpoznawać swoje emocje 
i potrzeby, pracować z nimi a także w odpowiedzi 
budować zdrowe nawyki żywieniowe oraz rutyny 
codziennej. Poznali też sposoby na okiełznanie stresu 
dzięki prostym technikom relaksacyjnym.

0,00 zł

2 nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, 
oświata i wychowanie

Projekt uzyskany w ramach małej dotacji z budżetu 
miasta Szczecin - działania warsztatowe (stacjonarne 
oraz w formie nagrań dostępnych online) mające na celu 
aktywizację społeczną dzieci, młodzieży i rodzin oraz 
pracę z emocjami. Dodatkowo poruszane były także 
tematy z zakresu budowania zdrowych relacji, 
profilaktyki uzależnień, budowania zdrowych nawyków. 
Poruszane były także tematy ogólne jak czym jest 
społeczeństwo i jaką rolę pełni w nim jednostka, jak 
może wpływać na dobro innych, jednocześnie dbając o 
swoje własne.

0,00 zł

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

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

10000

5
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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 zysków i strat) 97 547,69 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 18 610,00 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 7 550,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 71 387,69 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 wg klasyfikacji PKD, 
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

1 94.99.Z

Działania związane z szerzeniem wiedzy na temat profilaktyki uzależnień wśród młodzieży, a także 
osób dorosłych; współistnienia w społeczeństwie w każdym wieku i na różnych płaszczyznach - 
zarówno pod względem budowania relacji z innymi jak i własnego poczucia bycia częścią "czegoś 
większego", aktywizacji społecznej w każdym wieku, odnajdywaniem samego siebie - czyli 
poznawanie swoich uczuć emocji, rozpoznawania potrzeb a także pracy z nimi. Docenianie siebie, 
jako jednostki społeczeństwa, a także osoby indywidualnej.

2 59.14.Z

Działalność związana z nagrywaniem filmików edukacyjnych o różnej tematyce społecznej, z 
ukierunkowaniem na profilaktykę uzależnień, pracę z emocjami i uczuciami, zjawiskiem stresu a 
także kwestii zdrowotnych - zdrowej diety, postawy, odpowiedniego odżywiania dla mózgu, 
sposobów na relaks tj. podstawowych technik oddechowych i medytacji i ich projekcjami - 
rozpowszechnianie online, w szkołach oraz organizacjach pokrewnych (fundacjach, organizacjach 
społecznych, na stanowiskach w ramach uczestniczenia w różnych wydarzeniach jak np. zjazd 
ekonomii społecznej, festiwal hip hopu).

3 58.19.Z

Rozpowszechnianie i udostępnianie materiałów związanych z profilaktyką uzależnień, pracy z 
emocjami, uczuciami, potrzebami, aktywizacją społeczną. Materiały kierowane były zarówno do 
młodzieży jak i osób dorosłych. Głównie działalność online - poprzez kanały social media, 
newsletter, oficjalną stronę www, ale także drukowane wersje rozpowszechniane przykładowo 
podczas prowadzonych warsztatów w ramach projektów albo podczas organizowania stanowiska 
przy różnych wydarzeniach społecznych, na które Fundacja została zaproszona.

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 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

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 
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1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 57 410,00 zł

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

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 zł

4.3. 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 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)

101 798,05 zł

0,00 zł

2 879,08 zł

0,00 zł

1 604,32 zł

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.

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 18 000,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 106 281,45 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym -8 733,76 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 - dodatkowo podać kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

79 124,06 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)

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. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

1,00 etatów

3 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji 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 
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)

6 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 39 667,04 zł

a) z tytułu umów o pracę 33 600,00 zł

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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-10-14 6



b) z tytułu umów cywilnoprawnych 6 067,04 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 
(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 pracowników)

550,93 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, 
oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2 800,00 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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Agnieszka Zalewska Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2022-10-14

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

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Nie dotyczy

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Nie dotyczy

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

1. Na rzeczowe aktywa trwałe składa się Tor skimbordowy o wartości początkowej

15 000,00 zł i dotychczasowym umorzeniu 4 875,00 zł.

1. Na inwestycje krótkoterminowe w kwocie 4 277,60 zł składają się środki zgromadzone na rachunku bankowym w kwocie 357,84 zł.
oraz środki w kasie w kwocie 3 919,76 zł.

2. Strata netto wyniosła 8 733,76 i zostanie pokryta zyskiem z przeszłych lat w pełnej wysokości
3. Na zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 30 571,69 zł. składają się:

-zobowiązania wobec dostawców w kwocie 26 795,16 zł.

-zobowiązania publicznoprawne w kwocie 58,35 zł.

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

-zobowiązania pozostałe w kwocie 217,34 zł.

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach
wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

1. Na przychody statutowe z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego składają się:
2. Otrzymana dotacja na realizację projektu – „W stronę słońca” w kwocie

10 000,00 zł.

2. Otrzymana dotacja na realizację projektu „Wróć do szkoły bez stresu” w kwocie 8000,00 zł.
3. Darowizny w kwocie 57 410,00 zł.
4. Pozostałe przychody z działalności nieodpłatnej w kwocie 18 610,00 zł.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w kwocie  zł w tym:

-koszty realizacji projektu „W stronę słońca” w kwocie 10 000,00 zł w tym 227,37 zł. ze środków własnych.

-koszty realizacji projektu „Wróć do szkoły bez stresu” w kwocie 8 000,00 zł. w tym 420,05 zł. ze środków własnych.

- pozostała  działalność statutowa nieodpłatna w kwocie 83 798,05  zł.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Nie zmienił się.

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów
i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1%
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podatku dochodowego od osób fizycznych

Nie dotyczy - w 2021 roku nie było przychodów z tytułu 1%

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce

Nie dotyczy

Data sporządzenia: 2022-06-01

Data zatwierdzenia: 2022-07-06

Julia Nyga Agnieszka Zalewska

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości
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Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o 

rachunkowości 

za okres od 2021-01-01 do 2021-12-31

Data sporządzenia: 2022-06-01

Julia Nyga

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Agnieszka Zalewska

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

POLSKA FUNDACJA PRZECIWDZIAŁANIA 
UZALEŻNIENIOM
70-403 SZCZECIN
UL. KASZUBSKA 3 U6
0000497254

Stan za

Pozycja Wyszczególnienie poprzedni rok bieżący rok
1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 83 125,00 75 410,00

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 83 125,00 18 610,00

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 0,00 56 800,00

B. Koszty działalności statutowej 108 448,26 102 445,47

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 108 448,26 101 798,05

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00

III. Koszty pozostałej działalności statutowej 0,00 647,42

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) -25 323,26 -27 035,47

D. Przychody z działalności gospodarczej 26 585,10 7 550,00

E. Koszty działalności gospodarczej 12 453,84 2 879,08

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 14 131,26 4 670,92

G. Koszty ogólnego zarządu 1 515,03 956,90

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) -12 707,03 -23 321,45

I. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 14 587,69

J. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00

K. Przychody finansowe 0,00 0,00

L. Koszty finansowe 0,00 0,00

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) -12 707,03 -8 733,76

N. Podatek dochodowy 0,00 0,00

O. Zysk (strata) netto (M-N) -12 707,03 -8 733,76

Data zatwierdzenia: 2022-07-06
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BILANS
zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości 

sporządzony na dzień: 2021-12-31

Data sporządzenia: 2022-06-01

Julia Nyga

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Agnieszka Zalewska

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

POLSKA FUNDACJA PRZECIWDZIAŁANIA 
UZALEŻNIENIOM
70-403 SZCZECIN
UL. KASZUBSKA 3 U6
0000497254

Stan na koniec

roku 
poprzedniego

roku 
bieżącego

AKTYWA

A. Aktywa trwałe 6 375,00 4 875,00

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00

III. Należności długoterminowe 6 375,00 4 875,00

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B. Aktywa obrotowe 12 592,94 10 944,94

I. Zapasy 0,00 0,00

II. Należności krótkoterminowe 6 450,00 6 667,34

III. Inwestycje krótkoterminowe 6 142,94 4 277,60

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 0,00

AKTYWA razem 18 967,94 15 819,94

PASYWA

A. Fundusz własny -5 800,65 -14 534,41

I. Fundusz statutowy 0,00 0,00

II. Pozostałe fundusze 0,00 0,00

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 5 926,92 -5 800,65

IV. Zysk (strata) netto -11 727,57 -8 733,76

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 24 768,59 30 354,35

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 24 768,59 30 354,35

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

PASYWA razem 18 967,94 15 819,94

Data zatwierdzenia: 2022-07-06
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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

POLSKA FUNDACJA PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM UL. KASZUBSKA 3 U6 70-403 SZCZECIN SZCZECIN
ZACHODNIOPOMORSKIE

KRS: 0000497254

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Nie dotyczy

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01-01-2021 DO 31-12-2021

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania jednostki. 

Zagrożenia nie wystąpiły.

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Aktywa i pasywa wyceniono zgodnie z ustawą o
rachunkowości, z tym że:
1. Składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym
niż rok, ale o wartości początkowej nieprzekraczającej
3500 zł odpisuję się z chwilą wydania do użytkowania
bezpośrednio w koszty zużycia materiałów. Składniki
majątku spełniające kryteria zaliczenia ich do
środków
trwałych, których cena nabycia wynosi od 3500 zł do
10 000 zł, ujmuje się w ewidencji środków trwałych,
ale ich wartość odpisuję się jednorazowo w ciężar
kosztów amortyzacji z chwilą wydania do
użytkowania.
2. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych stosuje się metodę
liniową i stawki określone w załączniku do ustawy o
podatku od osób prawnych.
3. Stany i rozchody objętych ewidencją ilościowo -
Wartościową zapasów towarów i materiałów wycenia
się w cenach zakupu, stosując ceny rzeczywiste.
4. krótkoterminowe aktywa finansowe wycenia się po
cenach nabycia nie wyższych od cen rynkowych; nie
stosuje się przepisów o instrumentach finansowych.
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Zgodnie z art. 42 ust.1 Ustawy na wynik finansowy
składa się:
1) wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu
pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych;
2) wynik operacji finansowych;
3) obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z
tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem
jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na
podstawie odrębnych przepisów.
Ustalony w powyższy sposób wynik finansowy netto
prezentowany jest w sprawozdaniu finansowym w
wariancie kalkulacyjnym rachunku zysków i strat.

 

Sprawozdanie finansowe sporządzane jest według
załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości i składa
się z:
1) bilansu,
2) rachunku zysków i strat,
3) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie
do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe
informacje i objaśnienia.

Data sporządzenia: 2022-06-01

Data zatwierdzenia: 2022-07-06

Julia Nyga Agnieszka Zalewska

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości
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