
Sprawozdanie z działalności za rok 2017
FUNDACJA DOKŁADAM SIĘ

sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości
w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji

z dnia 8 maja 2001 r.(Dz.U.01.50.529)

I. INFORMACJE OGÓLNE (§ 2.1 rozp.)

Nazwa fundacji: FUNDACJA DOKŁADAM SIĘ
Siedziba i adres do korespondencji: ul. Freta 20/24A, 00-227 Warszawa
Data wpisu w KRS: 19.05.2017 r.
Numer KRS: 0000678990
REGON: 36733334900000
NIP: 5252712033
tel: +48 22 827 39 39
e-mail: fundacja@dokladamsie.org
www.dokladamsie.org
Członkowie Zarządu:
- TOMASZ KIERSNOWSKI – prezes Zarządu

Cel fundacji
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.

Zgodnie ze statutem fundacja swoje cele realizuje przez:
1. zbieranie środków finansowych lub wspieranie zbiórek prowadzonych przez inne podmioty i

osoby,
2. pomoc osobom i podmiotom działającym w sferze pożytku publicznego w pozyskiwaniu za-

sobów niezbędnych do prowadzenia ich działalności, w tym udzielanie lub organizowanie
na ich rzecz wsparcia technicznego, szkoleniowego, organizacyjnego, informacyjnego, pro-
mocyjnego, rzeczowego i finansowego,

3. promowanie i  rozwijanie współpracy przedsiębiorstw,  sektora pozarządowego i  instytucji
publicznych,

4. gromadzenie i przetwarzanie informacji o osobach i podmiotach szukających wsparcia w
zakresie zgodnym z celami Fundacji,

5. produkcję i upowszechnianie w Internecie i innych środkach masowego przekazu, w formie
audycji telewizyjnych lub radiowych, filmów telewizyjnych, artykułów prasowych oraz repor-
taży, wywiadów w radio, prasie i telewizji, i za pomocą wydawnictw, wiedzy służącej realiza-
cji celów Fundacji,

6. skupianie ludzi w Polsce i za granicą wokół działań i idei Fundacji,
7. organizowanie spotkań, konferencji, szkoleń służących m.in. wymianie doświadczeń osób

lub innych podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji,
8. tworzenie rozwiązań wykorzystujących nowoczesne technologie, 



9. ustanawianie medali, odznaczeń, nagród, wyróżnień i certyfikatów oraz przyznawanie ich
osobom i podmiotom zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub zasłużonych dla
samej Fundacji,

organizowanie konkursów, udzielanie dotacji, grantów i stypendiów.

II. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Działalność statutowa (§ 2.2 rozp.)
W marcu Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie ustanowił Fundację Dokładam Się,
która została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w maju br.
Na wiosnę i w lecie sformalizowane zostały relacje z partnerami: Polska Akcja Humanitarna, Polski
Czerwony Krzyż, Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, Caritas diecezji: warszawskiej,
warszawsko-praskiej, katowickiej, krakowskiej i ełckiej.
Na wiosnę rozpoczęły się prace nad zdefiniowaniem ram prawnych działań związanych z 
projektem
„ZAOKRĄGLAMY”, w które zaangażowani byli przedstawiciele organizacji partnerskich i
pracownicy Kancelarii DZP.
Odbyło się kilkadziesiąt rozmów i spotkań z przedstawicielami sektora pozarządowego
oraz dużych firm, które znacznie poszerzyły naszą wiedzę i pozwoliło na doprecyzowanie założeń
projektu.
Rozmowy zaowocowały też nowymi partnerstwami Fundacji z: Akademią Rozwoju Filantropii w
Polsce, Fundacją Wspomagania Wsi, Stowarzyszeniem Klon/Jawor oraz Polską Federacją 
Banków
Żywności, które pozwolą uzupełnić projekt „ZAOKRĄGLAMY” o wiedzę badawczą i praktyczną
dot wspierania organizacji lokalnych.
Na początku grudnia zakończone zostały prace nad Memorandum dot aspektów prawno-
podatkowych realizowania zbiórek metodą zaokrąglania. Dokument pozwolił na zdefiniowanie roli
każdego z partnerów projektu i przygotowanie materiałów niezbędnych do dalszych rozmów z
firmami.
W drugiej połowie roku rozpoczęte zostały rozmowy z firmą z branży IT, której zadaniem będzie
zbudowanie platformy pozwalającej na koordynowanie zbiórek w całej Polsce prowadzonych w
ramach projektu „ZAOKRĄGLAMY”.
W listopadzie na posiedzeniu Rady Fundacji uchwalone zostały: Regulamin Pracy Zarządu 
(Uchwała nr 1 z dnia 8 listopada 2017 roku) i Regulamin Pracy Rady Fundacji (Uchwała nr 2 z dnia
8 listopada 2017 roku).

Działalność gospodarcza (§ 2.3 rozp.)
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Uchwały Zarządu (§ 2.4 rozp.)
Zarząd nie podjął żadnych uchwał.

Przychody, świadczenia odpłatne, wynik działalności gospodarczej (§ 2.5 rozp.)
Fundacja w 2017 roku otrzymała darowizny w łącznej kwocie 15030,00 PLN. Kwota jest
przeznaczona na realizację celów zgodnie ze statutem fundacji.

Koszty (§ 2.6 rozp.)
a) Koszty administracyjne 1424,22 zł
W skład kosztów wchodzą opłaty bankowe oraz koszty biurowe. 



Zatrudnienie, banki, majątek trwały (§ 2.7 rozp.)
Ad a) (wynagrodzenia)
1.Fundacja nie zatrudnia pracowników na umowę o pracę.
2. Fundacja nie zatrudniała pracowników na cele działalności gospodarczej.
3. Fundacja nie wypłacała wynagrodzenia członkom Zarządu ani członkom Rady Fundacji.
4. Fundacja zatrudniła jedną osobę na umowę cywilnoprawną.
Łączna kwota wynagrodzenia 6071,00 PLN

Fundacja w 2017 roku nie wypłaciła premii ani nagród.

Ad b) (pożyczki)
Fundacja nie udzieliła w roku 2017 pożyczek pieniężnych

Ad c) (środki w banku)
Rachunek bankowy Fundacji prowadzony jest przez PKO BP SA
Stan rachunku na dzień 31.12.2017 wynosił 4322,40 zł
W tym lokaty 0,00 zł

Ad d) (obligacje, udziały, akcje)
Fundacja nie posiada obligacji, udziałów ani akcji.

Ad. e) (nabyte nieruchomości, środki trwałe)
Fundacja nie nabyła w 2017 roku nieruchomości ani innych środków trwałych

Ad. f) (aktywa i zobowiązania)
Aktywa: 7534,76 zł
Pasywa: 7534,76 zł

Działalność zlecona przez administracje państwową (§ 2.8 rozp.)
Fundacja nie prowadzi działalności zleconej przez podmioty samorządowe.

Deklaracje i podatki (§ 2.9 rozp.)
Wszystkie zobowiązania podatkowe są rozliczane na bieżąco.
Fundacja w okresie sprawozdawczym nie miała przeprowadzonej kontroli.

Opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych
brak

Warszawa, 31 marca 2018 r.


