
Roczne sprawozdanie z działalności fundacji 

 
 

 Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola; 
 We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–). 
 W polach wyboru należy wstawić pojedynczy znak X 

 

I. Dane fundacji 

1. Nazwa fundacji Fundacja Nasz Dom 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe 

Kraj: 

Polska 
Województwo: 

Lubuskie 
Powiat: 

Międzyrzecki 

Gmina: 

Trzciel 
Ulica: 

Lutol Mokry 
Nr domu: 

48 

Nr lokalu: 

 
Miejscowość: 

Trzciel 
Kod pocztowy: 

66-320 

Nr telefonu: 

683867674 
e-mail: 

lutol@fundacjanaszdom.pl  
Nr faksu: 

683867674 

Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż adres siedziby: 

3. REGON: 210528589 4. Data wpisu w KRS: 18.01.2002 5. Nr KRS: 82987 

6. Dane członków zarządu 
fundacji (wg aktualnego 
wpisu w KRS) 

Imię i nazwisko Funkcja 

Paweł Urbanowicz Prezes Fundacji 

II. Charakterystyka działalności fundacji w okresie sprawozdawczym 

1. Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu) 

Cele statutowe Fundacji: 

1. Pomoc dzieciom i młodzieży osamotnionym, odrzuconym bądź osieroconym lub zagrożonym 

osamotnieniem, odrzuceniem bądź osieroceniem, a także osobom ich wspierającym. 

2. Pomoc osobom dorosłym w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych osamotnieniem i odrzuceniem.  

3. Pomoc dorosłym wychowankom. (§8 Statutu). 
 

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych (opis rzeczywiście 
prowadzonej działalności statutowej w roku sprawozdawczym) 

Rok 2020 był 30 rokiem działalności Fundacji Nasz Dom. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego. 

Zasięg terytorialny prowadzonej działalności to przede wszystkim Powiat Międzyrzecki, Nowotomyski, 

Poznański i Żagański. 

W swojej działalności Fundacja kieruje się następującymi zasadami: transparentności, pomocniczości, 

równości i gospodarności.  

Misją Fundacji jest włączenie społeczne osób osamotnionych i opuszczonych oraz wzmacnianie więzi w 

środowiskach rodzin i osób wyobcowanych społecznie. 

Formy działalności Fundacji to gromadzenie i wydatkowanie środków finansowych przeznaczanych na 

działalność pożytku publicznego. Działalność pożytku publicznego (statutową) Fundacja realizuje w ramach 

czterech programów. Są to: Program WINDA, Program Wspólnoty Nasz Dom, Program Solidarności 

Społecznej, Program Rolno-środowiskowy, którym odpowiadają następujące PKD: 85.60.Z „Działalność 

wspomagająca edukację” i 88.99.Z „Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej 

niesklasyfikowana”.  

Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego Fundacji obejmowała wspieranie: 

- osób w spektrum autyzmu i ich rodziców, 

- osób z niepełnosprawnością, zmarginalizowanych i wykluczonych, 

za rok 2020 

_____________ 

 

mailto:lutol@fundacjanaszdom.pl


- młodzieży doświadczonej samotnością, osieroceniem i odrzuceniem, 

- rodzin i osób zagrożonych opuszczeniem społecznym i wykluczeniem. 

W realizację programów zaangażowane są podmioty, z którymi Fundacja współpracuje: Lutolska 

Spółdzielnia Socjalna WINDA i Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna WINDA-2, z siedzibami w Lutolu 

Mokrym.  

 

W roku 2020 roku zakres działalności pożytku publicznego (statutowej) obejmował: 

I. Program Wspólnoty Nasz Dom – wspieranie osób z autyzmem i ich rodzin.  

W ramach Programu realizowane były poniższe działania. 

1. W Lutolu Mokrym spotykała się grupa wsparcia rodziców dorastających i dorosłych dzieci z autyzmem, 

składająca się z 13 osób. Odbyły się treningi umiejętności społecznych z udziałem tych osób. 

Działalność ta uległa znacznemu ograniczeniu na skutek zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego, 

związanego z Covid-19.  

2. Systematycznie postępuje praca nad ukształtowaniem się Wspólnoty Nasz Dom dla 8 dorosłych osób z 

autyzmem – przyszłych mieszkańców budowanego domu. Jest to działanie w ramach odpłatnej 

działalności pożytku publicznego. Wspólnota liczy obecnie 6 osób.  

3. Kontynuowana była budowa Domu dla Wspólnoty Nasz Dom – dorosłych osób z autyzmem. W 2019 

roku wykonano konstrukcję szalunku z drewna, utwardzono podłoże z piasku, nawieziono 180 ton 

ziemi wokół szalunku. W 2020 roku usypano warstwę piasku o wadze 400 ton. Na tym utworzono 

posypkę (cement z piaskiem), jako podstawę płyty żelbetonowej, na której zostanie zbudowany 

budynek. Rozłożono sieć kanalizacyjną, zapewniającą samospływ i doprowadzono wodę. Budowa 

prowadzona jest systemem gospodarczym, tzn. z udziałem uczestników Programu WINDA i Programu 

Wspólnoty Nasz Dom. Wydatki na budowę Domu dla Wspólnoty osób z autyzmem pokrywane są 

darowizn gromadzonych na specjalnie utworzonym rachunku bankowym. 

4. W dniu 31.08.2020 zakończyła się współpraca z Szkołą Podstawową im. Króla Dawida w Poznaniu, a 

w jej ramach edukacja domowa osób z autyzmem.  

5.  W dniach 17.08 -30.11.2020  Fundacja realizowała projekt Nauka pracowania jako program włączenia 

społeczno-zawodowego osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi, Nadzorowany przez 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze. Projekt współfinansowany ze środków 

PFRON przy udziale Województwa Lubuskiego w ramach zadania Rehabilitacja zawodowa i społeczna 

osób niepełnosprawnych. Uczestnikami projektu była dorosła młodzież z niepełnosprawnością 

sprzężoną. Dokonania projektowe: 1. opracowano i zrealizowano 8 Indywidualnych Programów 

Włączenia Społeczno-Zawodowego (IPWSZ), dostosowanych do potrzeb i możliwości każdego 

uczestnika. 2. Uczestnicy nabyli umiejętności pracowania, bądź znaczące zwiększenie kompetencji 

społecznych związanych z umiejętnością pracowania. Poddani byli bieżącemu monitorowaniu i 

podsumowaniu działań oraz opisowi osiągniętych rezultatów, 3. sporządzono wytyczne do programu 

włączenia społeczno-zawodowego osób z niepełnosprawnością sprzężoną, w tym szczególnie dla osób 

z autyzmem, niezbędnych w planowaniu kolejnych działaniach Fundacji w ramach Programów 

Wspólnoty Nasz Dom i WINDA, 4. nowe umiejętności i cenne doświadczenia zespołu 4 trenerów nauki 

świadczenia pracy (do wykorzystania w dalszych działaniach Fundacji), zapewniające rozwój 

zawodowy w rzadkiej i potrzebnej dziedzinie integracji zawodowej osób z niepełnosprawnością 

intelektualną, zagrożonych wykluczeniem społeczno-zawodowym. Opracowano arkusz sprawdzający 

poziom umiejętności i kompetencji trenerskich trenerów nauki i świadczenia pracy osób z 

niepełnosprawnością intelektualną, w tym szczególnie z autyzmem, 5. Uczestnicy wdrożyli nowe 

kompetencje i umiejętności.  

 

II. Program WINDA – społeczna i zawodowa aktywizacja rodzin w potrzebie i osób bezrobotnych. 

Program jest realizowany w siedzibie Fundacji w Lutolu Mokrym oraz na terenie powiatu żagańskiego 

i międzyrzeckiego. Lutol Mokry znajduje się w powiecie międzyrzeckim. Fundacja jest członkiem-

założycielem dwóch spółdzielni socjalnych, którymi współzarządza. Fundacja ponosi koszty 

wynagrodzenie osoby koordynującej działania Programu WINDA w zakresie zapobiegania 

niepowodzeniom życiowym osób objętych działaniami Fundacji Nasz Dom, Lutolskiej Spółdzielni 

Socjalnej WINDA oraz Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej WINDA-2. 

1. Działania na rzecz potrzebujących na terenie powiatu żagańskiego realizuje Lutolska Spółdzielnia 

Socjalna WINDA. 

W ramach spółdzielni od września 2015 funkcjonuje Międzygminne Centrum Integracji Społecznej 

WINDA w Żaganiu (MCIS WINDA), które zajmuje się reintegracją społeczną i zawodową. Na dzień 31 

grudnia 2020 roku zajęciami reintegracji społecznej i zawodowej było objęte 28 osób z terenu powiatu 



żagańskiego. Od początku powstania Centrum ze wsparcia skorzystało 142 osoby. W roku 2020 osiem osób 

zamieszkiwało w budynku Fundacji w Lutolu Mokrym (rodzice biologiczni dzieci umieszonych w piecz 

zastępcze, wychowanek rodziny zastępczej oraz cztery osoby bezdomne). Zawodowo aktywizowani byli 

poprzez staże zawodowe i indywidualne programy zatrudnienia socjalnego.  

 

W 2020 roku prowadzono również działania w ramach projektów współfinansowany z Europejskiego 

Funduszu Społecznego: 

1) „Aktywna integracja alternatywą na lepsze jutro” realizowanego w partnerstwie z OPS w 

Szprotawie. W ramach tego projektu realizowane są działania z zakresu aktywizacji zawodowej 

(warsztaty praktyczne, staże, indywidualne programy zatrudnienia socjalnego). 

2) Projekt „Droga do samodzielności” realizowanego w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Żaganiu; w ramach tego projektu są realizowane działania w zakresie aktywnej 

integracji o charakterze społecznym (piecza zastępcza) oraz o charakterze zawodowym (piecza 

zastępcza oraz osoby z niepełnosprawnością) 

3) Projekt „Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Pszczew” realizowany w 

partnerstwie z OPS w Pszczewie; w ramach tego projektu realizowane są działania w zakresie 

reintegracji społecznej i zawodowej dla 11 osób objętych pomocą społeczną. 

4) Projekt „Rozwój jakości usług społecznych na terenie Gminy Pszczew” realizowany z OPS w 

Pszczewie. W ramach tego projektu realizowane są na rzecz seniorów dwie usługi: 1) TAXI 

społeczne (min. dowożenie osób starszych na zajęcia organizowane w ramach Klubu Seniora, 

przewożenie osób niesamodzielnych do lekarzy); 2) „Złota Rączka” (min. wykonywanie drobnych 

napraw oraz remontów poprawiających funkcjonalność miejsc zamieszkania osób starszych) 

 

Od grudnia 2019 roku w strukturze Spółdzielni została wydzielona Sekcja Usług Budowlanych, która zajmuje 

się pracami remontowo-budowlanymi zlecanymi przez Fundację Nasz Dom. Na utworzenie 5 stanowisk pracy 

w ramach tej sekcji otrzymano dofinansowanie z Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. 

 

Oprócz powyższych działań na dzień 31.12.2020 roku spółdzielnia przygotowywała posiłki dla dzieci i 

młodzieży w szkołach, a także osób dorosłych będących w potrzebie w ośmiu dzierżawionych kuchniach 

przyszkolnych (około 900 posiłków dziennie): 

- w ramach zadań publicznych wykonywanych na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie i w 

Gozdnicy; 

- w ramach zleceń z Gminy Niegosławice, Gminy Wymiarki i Gminy Iłowa w zakresie przygotowywania 

posiłków dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. 

- dla żłobka i dwóch przedszkoli w Żaganiu, niepublicznych szkół podstawowych w Koninie Żagańskim oraz  

 

Do realizacji w/w zadań spółdzielnia zatrudnia 23 osoby, z czego 8 osób posiada orzeczenie o 

niepełnosprawności. Spółdzielnia współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu, 

Powiatowym Urzędem Pracy w Żaganiu oraz 6 ośrodkami pomocy społecznej. 
 
 

2. Działania na rzecz potrzebujących na terenie Powiatu Międzyrzeckiego realizowała Wielobranżowa 

Spółdzielnia Socjalna WINDA-2, która prowadzi Centrum Integracji Społecznej WINDA-2 w Lutolu 

Mokrym (CIS). Uczestnikami CIS są osoby niezdolne do wejścia na otwarty rynek pracy, potrzebujące 

działań uspołeczniających i reintegracyjnych. Na dzień 31 grudnia 2020 roku zajęciami reintegracji 

społecznej i zawodowej było objęte 22 osoby z terenu powiatu międzyrzeckiego. Od początku powstania 

Centrum ze wsparcia skorzystało 64 osoby. CIS WINDA-2 oferuje roczną integrację w formie 

Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego, organizuje szkolenia i kursy zawodowe oraz wspiera 

zatrudnienie.  

 

W 2020 roku Fundacja jako parter kontynuowała działania w ramach projektu  „Uwierz w siebie, możesz 

więcej – II edycja”. Projekt finansowany jest przez Europejski Fundusz Społeczny i został wspólnie 

opracowany przez Fundację i PCPR w Międzyrzeczu. Realizowane są takie działania, jak bilanse otwarcia 

dla 58 osób, Indywidualne Plany Działania (IPD) sporządzono dla 47 osób, Indywidualne Programy 

Zatrudnienia Socjalnego dla 7 osób, wolontariat (5 osób), treningi umiejętności pracowniczych (15 osób), 

szkolenia (21 osób), staże pracownicze (4 osoby), praktyki zawodowe i doradztwo zawodowe. Tworzone 

są indywidualne plany zatrudnienia socjalnego. Głównym miejscem reintegracji społeczno-zawodowej jest 

Ekologiczne Gospodarstwo Społeczne w Lutolu Mokrym. Uczestnikami Projektu było 85 osób, w tym 



niepełnosprawne i długotrwale bezrobotne, które zostały zakwalifikowane do działań reintegracji 

społeczno-zawodowej przez PCPR w Międzyrzeczu.  

 

III. Program Rolno-Środowiskowy – praca w środowisku naturalnym dla osób doświadczających 

wykluczenia społeczno-zawodowego.  

Ekologiczne Gospodarstwo Społeczne (Ekogos) o pow. 42,10 ha jest miejscem nauki wykonywania pracy 

dla osób wykluczonych, uczących się pracować w ramach Programów WINDA i Wspólnoty Nasz Dom. Na 

terenie gospodarstwa odbywają się praktyki zawodowe, przygotowywane i realizowane są indywidualne plany 

zatrudnienia socjalnego (na koniec 2020 było 45 uczestników), świadczona jest praca wolontariuszy, 

prowadzone są treningi umiejętności społecznych osób w spektrum autyzmu.  

W ramach Programu Rolno-Środowiskowego realizujemy: 

1. Projekt Ekologicznego Gospodarstwa Społecznego (EKOGOS), którym objęte jest całe gospodarstwo. 

Uczestnicy programów uprawili przeszło 2 ha warzyw, które zostały zebrane, oczyszczone, 

zmagazynowane, sprzedane, spożyte, rozdane osobom potrzebującym lub przetworzone na mrożonki i 

kiszonki. Produkty te były sprzedawane m.in. na specjalnych stoiskach w sklepach w Zbąszyniu i 

Czerwonaku.  

2. Projekt Przygotowawczy dla osób z autyzmem, mający na celu przygotowanie ich do zatrudnienia 

socjalnego w Ekologicznym Gospodarstwie Społecznym (7 osób).  

Działania uspołeczniające uczestników odbywają się w ramach odpłatnej działalności pożytku 

publicznego. Natomiast sprzedaż warzyw, owoców i przetworów stanowi działalność gospodarczą.  
 

IV. Program Solidarności Społecznej – wspieranie rodzin i osób zagrożonych samotnością, 

opuszczeniem społecznym i ubóstwem. 

1. Projekt „Dla Przemka” – zbiórka darowizn na rzecz ojca i jego piątki małoletnich dzieci po śmierci 

żony, w sposób naturalny kończy się. Zmniejsza się ilość darowizn. Sytuacja rodziny ulega stabilizacji.  

2. Sekcja darowizn wspierała materialnie i finansowo w sposób stały 76 osób potrzebujące i 52 osoby 

okazjonalnie. Osoby te otrzymywały dwa razy w miesiącu żywność przywożoną z Wielkopolskiego 

Banku Żywności w Poznaniu. Część z tych osób otrzymała także używaną odzież, meble, sprzęt 

rehabilitacyjny, który pochodził ze Sklepów w Zbąszyniu i Czerwonaku.  

3. W czerwcu 2020 zakończyła pobyt w Fundacji samotna matka z niemowlęciem, która była 

wychowanką Rodzinnego Domu Zastępczego. Ponadto, wspieraliśmy materialnie dalszych 3 byłych 

wychowanków.  

 

Szczegółowe dane dotyczące Fundacji można znaleźć na stronach internetowych: www.fundacjanaszdom.pl   

www.facebook.com/FundacjaNaszDom   www.facebook.com/sklepnaszdomwzbaszyniu  

www.facebook.com/sklepnaszdomwczerwonaku   

 

3. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych 

W 2020 roku głównymi zdarzeniami prawnymi o skutkach finansowych były: 

1. Umowa z jednostką certyfikującą Ekologiczne Gospodarstwo Rolne – AgroBioTest Sp. z o.o. w 

Warszawie z dnia 24.07.2019.  

2. Decyzje Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Międzyrzeczu dot. dopłat bezpośrednich 

do gruntów rolnych z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego na obszarze o niekorzystnych 

warunkach gospodarowania, realizacji przedsięwzięć ekologicznych i dodatku suszowego. 

3. Członkostwo Fundacji w Związku Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności w Poznaniu. 

4. Umowa najmu dwóch pomieszczeń magazynowych w Zbąszyniu od PKP S.A. Oddział 

Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności 

społeczno-gospodarczej w formie sklepu z używanymi meblami, odzieżą i artykułami wyposażenia 

mieszkań (kontynuacja).  

5. Umowa z Agencją Handlową Czerwonak Spółka z o.o. w sprawie najmu lokalu użytkowego na Sklep 

NASZ DOM w Czerwonaku z używanymi meblami, odzieżą i artykułami wyposażenia mieszkań 

(kontynuacja). 

6. Umowa o partnerstwie projektowym pomiędzy Fundacją Nasz Dom, a Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Międzyrzeczu i wspólna realizacja projektu „Uwierz w siebie, możesz więcej – II edycja”, 

finansowanego ze środków EFS (RPO – Lubuskie 2020) i Powiatu Międzyrzeckiego. 

7. Umowa z dnia 18.08.2020 roku w Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze w 

sprawie realizacji projektu: Nauka pracowania jako program włączenia społeczno-zawodowego osób z 

http://www.fundacjanaszdom.pl/
http://www.facebook.com/FundacjaNaszDom
http://www.facebook.com/sklepnaszdomwzbaszyniu
http://www.facebook.com/sklepnaszdomwczerwonaku


niepełnosprawnościami intelektualnymi. Finansowanie: PFRON przy udziale Województwa 

Lubuskiego. 
 

4. Informacja czy fundacja prowadziła działalność gospodarczą (zaznaczyć 
odpowiednie) NIE  TAK x 

5. Informacja 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) 

Działalność gospodarcza organizowana jest w ramach programu ekonomii społecznej, któremu 

odpowiadają następujące PKD: 47.79.Z „Sprzedaż detaliczna artykułów używanych w wyspecjalizowanych 

sklepach”, 01.50.Z. „Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)” oraz 

10.11.Z „Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw”. Jest wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 82987. Fundacja prowadziła Sklepy NASZ DOM w 

Zbąszyniu i Czerwonaku. Uzyskane środki finansowe w całości przeznaczane są na działalność statutową. 

Przedmiotem tej działalności jest sprzedaż artykułów używanych takich, jak odzież, tekstylia, meble, artykuły 

wyposażenia mieszkań. Darowizny sprzedawanych przedmiotów dokonuje szwedzki partner Stowarzyszenie 

RENINGSBORG Helping Hands z Västra Frölunda koło Geteborga (www.reningsborg.se ). Sklep w 

Zbąszyniu należy do grupy dobrych praktyk ekonomii społecznej w Polsce www.ekonomiaspołeczna.pl 

Od 1 grudnia 2019 Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rolnictwie w miejsce dotychczasowej 

odpłatnej działalności pożytku publicznego. Jednostką organizacyjną jest Ekologiczne Gospodarstwo 

Społeczne, w którym realizowano Program Rolno-środowiskowy, opisany w pkt. III. Działalność ta służyła 

integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób wykluczonych, które były uczestnikami Programów 

Wspólnoty Nasz Dom (pkt. I) i WINDA (pkt. II).  
 

6. 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 2020 roku Zarząd podjął 5 uchwał, których kopie stanowią załącznik do sprawozdania. 
 

III. Informacja o wysokości uzyskanych przychodach fundacji w okresie sprawozdawczym 

1. Łączna kwota uzyskanych przychodów 

Kwota (w podziale na formy płatności) 

Przelew Gotówka 

808 018,93 501 478,25 

a. Przychody z działalności statutowej 420 494,18 0,00 

b. Przychody z działalności gospodarczej 273 897,79 501 478,25 

c. Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 113 626,96 0,00 

2. Informacja o źródłach przychodów 

a. Przychody z działalności odpłatnej w ramach celów statutowych 31 171,16 0,00 

b. Ze źródeł publicznych ogółem, w tym: 297 521,71 0,00 

- Ze środków budżetu państwa 84 870,39 0,00 

- Ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 6 639,92 0,00 

e. Ze spadków, zapisów 0,00 0,00 

f. Z darowizn 156 041,62 0,00 

http://www.reningsborg.se/


g. Z innych źródeł (wskazać jakich) 49 386,65 0,00 

3. Jeżeli prowadzona działalność gospodarcza 

a. Wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej (tj. przychody minus koszty) 194 573,76 

b. Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu 
osiągniętego z pozostałych źródeł 

59,21% 

IV. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym 

1. Koszty fundacji ogółem 

Kwota (w podziale na formy płatności) 

Przelew Gotówka 

1 098 836,42 126 940,96 

a. Koszty realizacji celów statutowych 531 425,49 62 637,70 

b. Koszty działalności gospodarczej 516 938,62 63 863,66 

c. Koszty administracyjne (czynsze, opłaty pocztowe, telefoniczne 
itp.) 

39 623,44 439,60 

d. Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe) 10 848,87 0,00 

V. Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniu 

1. Liczba osób w fundacji zatrudniona na podstawie stosunku pracy 
(wg zajmowanego stanowiska) 

Sprzedawca – 1 
Pracownik Sklepu NASZ DOM – 1 
Pracownik ds sprzedaży – 1 
Kierownik Działu ES / Koordynator Programów 
Fundacji – 1 
Specjalista ds społecznych – 1 
Specjalista ds. logistyki – 1 
Kierowca – 1 

a. Liczba osób zatrudniona wyłącznie w działalności gospodarczej 
5 

3. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez fundację 
w okresie sprawozdawczym (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) 

315 193,85 

a. Z tytułu umów o pracę (z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, 
premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych 
wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności 
gospodarczej) 

173 312,78 
(w tym działalność gospodarcza: 103 025,83) 

b. Z tytułu umów zlecenie 127 312,27 

c. 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) 

Suma wynagrodzeń członków zarządu: 3 514,58 

d. Wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia wypłaconego osobom kierującym wyłącznie 
działalnością gospodarczą (z podziałem na wynagrodzenia, 
nagrody, premie i inne świadczenia) 

0,00 

VI. Informacja o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym 

1. Fundacja udzielała pożyczek pieniężnych (zaznaczyć odpowiednie) 
NIE 

 
TAK 

 

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych  



3. Wskazanie pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek  

4. Statutowa podstawa udzielenia pożyczek pieniężnych  

VII. Środki fundacji 

1. Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych, ze wskazaniem banku w przypadku rachunku bankowego lub 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego) 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski: 379 405,36 

2. Wysokość środków zgromadzonych w gotówce (należy podać dane na koniec roku 
sprawozdawczego) 

7 632,84 

3. Wartość nabytych obligacji oraz 
wielkość objętych udziałów lub 
nabytych akcji w spółkach prawa 
handlowego ze wskazaniem tych 
spółek 

4. Dane o nabytych nieruchomościach, ich 
przeznaczeniu oraz wysokości kwot 
wydatkowanych na to nabycie 

5. Nabyte pozostałe środki 
trwałe 

   

6. Dane o wartościach aktywów i zobowiązań fundacji 
ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 
sporządzanych dla celów statystycznych 

Aktywa Zobowiązania 

972 363,08 175 189,89 

VIII. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania 
zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności) 

 



IX. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacja w sprawie 
składanych deklaracji podatkowych 

Fundacja jest płatnikiem podatku VAT, podatku od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych. 
Deklaracje i związane z nimi zobowiązania składane oraz opłacane są w wymaganych terminach. 

X. 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) 

NIE  TAK  

XI. 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 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

XII. Informacja o przeprowadzanych kontrolach w fundacji 

1. Informacja, czy w fundacji była przeprowadzona kontrola (zaznaczyć 
odpowiednie) NIE  TAK x 

2. Wyniki przeprowadzonej kontroli w fundacji (jeśli taka była) 

1) W dniu 19.06.2020 roku odbyła się kontrola gospodarstwa rolnego w zakresie zgodności produkcji 

rolnej z zasadami rolnictwa ekologicznego, prowadzona przez AgroBioTest Sp. z o.o. w Warszawie. 

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń i uzyskanie certyfikatu zgodności na lata 2020/2021 dla ekologicznych 

produktów rolnych. Nr Fundacji, jako eko producenta żywności: PL-EKO-07-19060. 

2) W dniu 04.09.2020 kontrola ekologicznego gosodarsywa rolnego Fundacji w ramach prztwórstwa 

produktów ekologicznychch przez AgroBioTest Sp. z o.o. w Warszawie. Wynik kontroli pozytywny. 

 

 

 

 

    …………………………………………         Paweł Urbanowicz 

podpis członka zarządu fundacji*    podpis członka zarządu fundacji* 

 

Lutol Mokry, dnia 21.05.2021r. 

  miejscowość, data 

 

*Podpisy co najmniej dwóch członków zarządu fundacji, jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej. 

 

 


