SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOKŁADAM SIĘ
ZA ROK 2018
Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego.

§ 2. (Zachowano oryginalną numerację paragrafów i punktów z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.)

1. Dane rejestracyjne fundacji.
Nazwa fundacji

Fundacja Dokładam Się

siedziba i adres fundacji

ul. Freta 20/24A
00-227 Warszawa
j.w.

aktualny adres do
korespondencji
adres poczty elektronicznej

fundacja@dokladamsie.org

Regon

367333349

data wpisu w KRS

2017-05-19

numer KRS

0000678990

Dane członków
zarządu fundacji:

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

1.

Tomasz Kiersnowski – Prezes Zarządu

Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu).
Celem Fundacji jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego i solidarności społecznej,
upowszechnianie filantropii i mikrofilantropii oraz prowadzenie działalności społecznie
użytecznej, zwłaszcza w zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia, działalności
charytatywnej, dobroczynnej, humanitarnej, promocji i organizacji wolontariatu, rehabilitacji
zawodowej i społecznej inwalidów, w tym wspieranie organizacyjne i finansowe osób i
podmiotów działających w tych sferach.

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych
(opis rzeczywiście prowadzonej działalności statutowej).
Zawarcie bezterminowej umowy o współpracy z Kancelarią DZP.
Złożenie podań o udzielnie prawa ochronnego na logo FDS i projektu Zaokrąglamy na okres 10
lat.
Opracowanie dokumentów wewnętrznych związanych z wejściem w życie przepisów RODO.
Włączenie do grona partnerów Caritas Diecezji Siedleckiej i Związku Stowarzyszeń Bank
Żywności w Olsztynie.
Przygotowanie wzoru wniosku o interpretację dla partnerów, którzy będą chcieli wystąpić z takim
wnioskiem do organów podatkowych.
Wysłanie listu do zarządu PKO BP z propozycja współpracy i prośbą o wsparcie naszych
działań.
Powstała strona projektu www.zaokraglamy.pl oraz spot promujący metodę zaokrąglania, do
którego głosów użyczyli K. Czubówna i W. Mann.
Idea projektu została zaprezentowana na konferencji organizowanej przez Akademię Rozwoju
Filantropii w Polsce w ramach programu Działaj Lokalnie.
Opublikowany został na portalu ngo.pl artykułu (rozmowa z K. Dembińską i T. Kiersnowskim)
dotyczący projektu.
Opracowane zostały wzory umów o współpracy między FDS a sklepem partnerskim oraz między
FDS a organizacją będąca beneficjentem danej zbiórki.
W ciągu całego roku prowadzone były liczne rozmowy dot projektu Zaokrąglamy z przedstawicielami różnych firm.

Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych.
1. Uzyskanie w Urzędzie Patentowym RP ochrony znaku Fundacji i projektu Zaokrąglamy.

3. Działalność gospodarcza: informacja, czy fundacja prowadzi działalność gospodarczą
(niepotrzebne skreślić): 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).
Nie dotyczy

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).
1. Uchwała Zarządu z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie zawarcia Umowy o współpracy z
Kancelarią DZP w zakresie wzajemnego świadczenia usług.
2. Uchwała Zarządu z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie wszczęcia procedur ochrony znaku
Fundacji Dokładam Się i projektu Zaokrąglamy.
3. Uchwała Zarządu z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie przygotowania strony i spotu
projektu Zaokrąglamy
oraz poniesieniu związanym z tym kosztów.
4. Uchwała Zarządu z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
merytorycznego z działalności Fundacji w 2017 roku
5. Uchwała Zarządu z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Fundacji z 2017 roku.
6. Uchwała Zarządu z dnia 21 lipca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia Procesu przetwarzania
danych osobowych w Fundacji Dokładam Się.
7. Uchwała Zarządu z dnia 21 lipca 2018 roku W sprawie zatwierdzenia Procedury zgłaszania
naruszeń ochrony danych osobowych w Fundacji Dokładam Się.
8. Uchwała Zarządu z dnia 21 lipca 2018 roku W sprawie zatwierdzenia Procedury współpracy
z organem nadzoru w Fundacja Dokładam Się.
9. Uchwała Zarządu z dnia 21 lipca 2018 roku W sprawie zatwierdzenia Procedury
postępowania w przypadku otrzymania żądania od podmiotu danych osobowych w Fundacja
Dokładam Się.
10. Uchwała Zarządu z dnia 21 lipca 2018 roku w sprawie zawarcia Umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych.
11. Uchwała Zarządu z dnia 3 sierpnia 2018 roku w sprawie zawarcia Umów o przeniesieniu
praw pokrewnych do artystycznego wykonania.
12. Uchwała Zarządu z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie zawarcia Umowy o współpracy
ze Związkiem Stowarzyszeń Bank Żywności w Olsztynie.

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).
Darowizny: 8 000 (osiem tysięcy) złotych

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).
Nie dotyczy

Przychody ogółem:
w tym przychody
uzyskane w gotówce:

8 000 (osiem tysięcy) złotych
brak

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

Nie dotyczy

procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności
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

Nie dotyczy

20 677, 08 zł
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

7. c) Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego
łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji, z podziałem na:
Nie dotyczy
wynagrodzenia
Nie dotyczy
nagrody
Nie dotyczy
premie
Nie dotyczy
inne świadczenia
Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego
osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na:
Nie dotyczy
wynagrodzenia
Nie dotyczy
nagrody
Nie dotyczy
premie
Nie dotyczy
inne świadczenia
7. d) Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia.
Nie dotyczy

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.
Nie dotyczy

7. f) Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku
lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
(należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego).
PKO Bank Polski SA Oddział 56 w Warszawie
217,82 PLN

Wysokość środków finansowych zgromadzonych w gotówce

0

7. g) Dane o wartościach nabytych obligacji oraz objętych udziałów lub nabytych akcji
w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek.
Nie dotyczy

7. h) Dane o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot
wydatkowanych na to nabycie.
Nie dotyczy

7. i) Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych.
Nie dotyczy

7. j) Dane o wartościach aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych
sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych (należy podać dwie
wartości).
Aktywa: 2 365,18 zł
Zobowiązania: 6 497,50 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).
Nie dotyczy

9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także
informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych.
CIT-8

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.
Nie dotyczy

§ 3. Informacja o przeprowadzonych w fundacji kontrolach w okresie sprawozdawczym
oraz informacja o ich wynikach (należy wskazać organy kontrolujące i zakres kontroli).
brak

§ 4. 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:
Tomasz Kiersnowski – Prezes Zarządu

Telefon: 607 301 539

