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 Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola; 
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I. Dane fundacji 

1. Nazwa fundacji Fundacja Ogród Kreacji 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe 

Kraj: 

Polska 
Województwo: 

pomorskie 
Powiat: 

Gdaosk 

Gmina: 

Gdaosk 
Ulica: 

Grunwaldzka 
Nr domu: 

5 

Nr lokalu: 

--- 
Miejscowośd: 

Gdaosk 
Kod pocztowy: 

80-236 

Nr telefonu: 

662657142 
e-mail:  
kontakt@ogrodkreacji.pl 

Nr faksu: 

---- 

Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż adres siedziby: 

3. REGON: 
36371790000000 

4. Data wpisu w KRS: 
2016-02-11 

5. Nr KRS: 
KRS 
0000601544 

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

Imię i nazwisko Funkcja 

 
Wieconkowski Wojciech  
Gruba Tomasz  
Bartoszewicz Katarzyna  
Barbara Pączkowska  
 

 
Prezes Zarządu 
Członek Zarządu 
Członek Zarządu 
Członek Zarządu 

II. Charakterystyka działalności fundacji w okresie sprawozdawczym 

1. Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu) 

 
1. Działalność edukacyjna i oświatowa w zakresie tradycyjnych, alternatywnych i holistycznych 
metod leczniczych i terapeutycznych oraz metod rozwoju świadomości. 
2. Oświata i edukacja w zakresie zagadnień dotyczących biosfery, permakultury, ekologicznej 
świadomości, miejsca i roli człowieka w życiu planety, sposobów działania i kierunków rozwoju 
dla zachowania i kultywacji życia na Ziemi. 
3. Ochrona i restauracja środowiska naturalnego. 
4. Wymiana i edukacja międzykulturowa oraz międzydyscyplinarna. 
5. Działalność edukacyjna w dziedzinie alternatywnych i ekologicznych technologii budownictwa 
i pozyskiwania energii. 
6. Działalność edukacyjna w dziedzinie alternatywnych sposobów organizacji życia. 
7. Uczestniczenie w życiu lokalnej społeczności oraz współpraca z lokalnymi i 
międzynarodowymi organizacjami edukacyjnymi, kulturowymi i oświatowymi, ochrony 
środowiska i leśnictwa. 
 
 
 
 

za  rok   2019 

 



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

 
1. Organizacja warsztatów, konsultacji, doradztwa i sesji terapeutycznych w dziedzinie 
profilaktyki zdrowotnej i holistycznych metod pracy. W roku 2019, m.in.:  
 
KRĘGI MEDYCYNY PIEŚNI 
 
Czas trwania jednego spotkania: 3 h, wydarzenie cykliczne 
Daty odbytych spotkań: 14.01. / 5.03. / 25.03. / 18.06. / 4.07./ 25.07./ 22.08. / 7.10. / 8.11. / 6.12. 
 
Osoba Organizująca: Wojciech Wieconkowski 
Prowadzący: Aleksandra Kapella 
Opis: Kręgi Medycyny Pieśni to cykliczne spotkania mające na celu zrzeszyć osoby pragnące 
realizować się śpiewie. Podczas kręgów uczestnicy poznają pieśni pochodzące z różnych kultur 
całego świata, m.in. z Ameryki Północnej i Południowej czy Indii. Wspólna nauka pieśni, rytmów 
wybijanych bębnami i grzechotkami oraz taniec nie tylko pozwalają zdobyć nowe umiejętności ale 
także wpływają prozdrowotnie na organizm ludzki. Kręgi pozwalają nawiązać nowe znajomości 
lokalnej społeczności oraz pogłębić relacje między osobami, które się znają. 
 
KRĘGI MĘSKIE 
 
Czas trwania jednego spotkania: 4- 5 h, wydarzenie cykliczne 
Daty odbytych spotkań: 9.02. / 20.03. / 24.04. / 9.07. 
 
Osoba Organizująca: Wojciech Wieconkowski 
Prowadzący: Wojciech Wieconkowski 
Opis: Regularne (co miesięczne) spotkania grupy mężczyzn odbywające sięprzez cały rok.  

Cele spotkania: Wymiana doświadczenia, dzielenie się doświadczeniem i dyskutowaniu o rolimężczyzn we 
współczesnym świecie oraz o zmianach jakie zachodzą w tym zakresie. Ponadto spotkania te służą 
inicjowaniu wspólnych działań (prace rękodzielnicze, ogrodowe, wspólne muzykowanie) i pielęgnowaniu, 
powstałych dzięki tym spotkaniom, relacji. 

 
OTWARTE KRĘGI KOBIET 
 
Czas: 4 h, wydarzenie cykliczne 
Daty odbytych spotkań: 13.02. / 20.03. / 23.04. 8.10. / 12.11./ 18.12.  
 
Osoba Organizująca: Wojciech Wieconkowski 
Prowadzący: Aleksandra Kapella 
Opis: Cykliczne spotkanie Kobiet zaprzyjaźnionych z miejscem Ogród Kreacji (terenem 
dzierżawionym przez Fundację od Miasta Gdynia). Krąg Kobiet ma strukturę spotkania podczas 
którego uczestnicy siedzą w kręgu, co sprzyja kształtowaniu się relacjom pełnym równości i 
akceptacji. Kręgi mają terapeutyczny charakter, dają wsparcie oraz pozwalają nawiązać nowe 
znajomości. Spotkania te wspierają rozwój umiejętności empatycznego słuchania oraz 
wypowiadania się z otwartością przy innych. Na kręgach pojawiają się elementy pracy z ciałem 
(taniec) oraz z głosem (wspólne śpiewanie). 
 
TEMATYCZNE KRĘGI KOBIET 
 
Czas: 3 h, wydarzenie cykliczne 
 
Daty i tematy odbytych spotkań: 
  3.04. ->Temat: „Wyrażam się z odwagą.” 
26.06. ->Temat: „Czuję się samotna.” 
31.07. ->Temat: „ Otwieram się na dotyk.” 
21.08. ->Temat: „ Moc Kreacji.” 
 



Osoba Organizująca: Wojciech Wiconkowski 
Prowadzący: Aleksandra Kapella 
Opis: Cykliczne spotkanie Kobiet zaprzyjaźnionych z miejscem Ogród Kreacji, w którym znajduje 
się siedziba fundacji oraz dla kobiet z terenów Trójmiasta. Krąg Kobiet ma strukturę spotkania 
podczas którego uczestnicy siedzą w kręgu co sprzyja kształtowaniu się relacjom pełnym równości 
i akceptacji. Kręgi mają terapeutyczny charakter, dają wsparcie oraz pozwalają nawiązać nowe 
znajomości. Spotkania te wspierają rozwój umiejętności empatycznego słuchania oraz 
wypowiadania się z otwartością przy innych. Na kręgach pojawiają się elementy pracy z ciałem 
(taniec) oraz z głosem (wspólne śpiewanie). Tematyczne kręgi kobiet to spotkania, podczas 
których, uczestniczki podejmują przygotowany przez prowadzącą temat. Jest on omawiany, każda 
z kobiet dzieli się swoimi wrażeniami i doświadczeniem. Rozmowy te są wzbogacające, pozwalają 
poszerzyć zrozumienie tematu oraz poznać inną, niż znaną dotąd, perspektywę pojmowania go. 
 
 
2. Działalność wydawnicza i oświatowa w zakresie celów fundacji.  
 
W roku 2019 nie zrealizowano. 
 
3. Organizacja wyjazdów szkoleniowych i badawczych.  
 
W roku 2019 nie zrealizowano. 
 
4. Współpraca z instytucjami, szkołami i innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi w 
zakresie celów fundacji. 
 
25.10. MASAŻ DŹWIĘKIEM DLA SENIORÓW  
 
Czas: 45 minut 
Osoba Organizująca: na zlecenie Gdyńskiego Urzędu Pracy 
Prowadzący: Barbara Pączkowska 
Opis: Podczas 45- minutowego warsztatu, gdyńscy Seniorzy poznali oddziaływanie 
terapeutycznych mis dźwiękowych. Podczas warsztatu pracowaliśmy w parach. Warsztat miał 
charakter prozdrowotny i terapeutyczny. 
 
5. Promocja kultury i środowiska lokalnego.  
 
18 – 19.04. WIOSENNE PRACE OGRODOWE I KREATYWNE „Tworzenie mandali”. 
 
Czas: dwudniowe spotkanie jednorazowe z noclegiem na dzierżawionej ziemi w Gdyni 
Godz.: 6 h dziennie 
Osoba Organizująca: Wojciech Wieconkowski 
Prowadzący: Aleksandra Kapella 
Opis: Prace ogrodowe polegające na uporządkowaniu części terenu siedziby fundacji oraz 
stworzeniu w tym miejscu geometrycznej rabaty ogrodowej w formie mandali. 
 
22 – 28.07. WOLONTARIAT LIPCOWY 
 
Czas: 6h pracy dziennie + wieczorne warsztaty rozwojowe 
Osoba Organizująca: Wojciech Wieconkowski 
Prowadzący: Wojciech Wieconkowski, Aleksandra Kapella, Katarzyna Bartoszewicz 
Opis: Wolontariat został zorganizowany jako odpowiedź na potrzebę posprzątania terenu 
dzierżawionego przez Fundację terenu w Gdyni. Teren oczyszczono z zalegających w ziemi 
śmieci.  Część terenu została oczyszczona i wyrównana w celu przygotowania go na postawienie 
namiotu sferycznego, który ma zostać postawiony jesienią 2020. W namiocie  będą miały miejsce 
wykłady i warsztaty proekologiczne oraz będzie pełnił rolę noclegowni dla wolonatriuszy bioracych 
udział w wolontariatach. 
Podczas Letniego Wolontariatu, z pomocą wolontariuszy dokonaliśmy wielu zmian w przestrzeni 
Ogrodu Kreacji: 



- oczyściliśmy teren pod budowę Kopuły, 
- przygotowaliśmy drewno na kolejne Szałasu Potu, 
- oczyściliśmy teren całego Ogrodu z zalegającego gruzu, 
- zaimpregnowaliśmy dwukrotnie nowy płot. 
 
Wydarzenia w obrębie wolontariatu: 
23.07. KRĄG KOBIET, prowadząca: Aleksandra Kapella 
24.07. WARSZTAT EMPATYCZNEGO SŁUCHANIA prowadzący: Łukasz Zygmunt 

25.07. KRĄG MEDYCYNY PIEŚNI, prowadzący: Wojciech Wieconkowski i Aleksandra Kapella 
26.07. PODRÓŻ NA DŹWIĘKU BĘBNA MEDYCYNY, prowadzący: Wojciech Wieconkowski 
Wolontariuszom zapewniono także darmowe wejście na Konwent Wiedzy Alternatywnej 

 
22 - 28.08. WOLONTARIAT  
 

Czas: 6h pracy dziennie + wieczorne warsztaty rozwojowe 
Osoba Organizująca: Wojciech Wieconkowski 
Prowadzący: Wojciech Wieconkowski, Aleksandra Kapella, Katarzyna Bartoszewicz. 
Opis: Wolontariat został zorganizowany jako odpowiedź na potrzebę przygotowania terenu siedziby 
fundacji pod budowę namiotu sferycznego. Namiot sferyczny (kopuła) ma służyć jako przestrzeń 
warsztatowa i zostanie postawiona wiosną 2020 roku. 
Podczas Letniego Wolontariatu, z pomocą wolontariuszy dokonaliśmy wielu zmian w przestrzeni 
Ogrodu Kreacji: 
- wyrównaliśmy teren pod kopułę sferyczną, która stanie w Ogrodzie już wiosną, 
- zbudowaliśmy nową szopkę na drewno i narzędzia ogrodowe,  
- zasialiśmy trawę, 
- oczyściliśmy teren całego Ogrodu z zalegającego gruzu, 
- zaimpregnowaliśmy dwukrotnie nowy płot, 
- oczyściliśmy okolice Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego z zalegających śmieci. 
Wolontaryjna pomoc osób chętnych. 
 
Wydarzenia w obrębie wolontariatu: 
22.08. KRĄG MEDYCYNY PIEŚNI, prowadzący: Wojciech Wieconkowski i Aleksandra Kapella 
23.08. WARSZTATY TANECZNE KOSMOC, prowadząca: Katarzyna Bartoszewicz 
26.08. PODRÓŻ NA DŹWIĘKU BĘBNA MEDYCYNY, prowadzący: Wojciech Wieconkowski 

27.08. WARSZTAT EMPATYCZNEGO SŁUCHANIA prowadzący: Łukasz Zygmunt 
5.10. SZAŁAS POTU, prowadzący: Wojciech Wieconkowski 
 
 
6. Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, osób fizycznych, oraz 
organizacji 
nie mających osobowości prawnej, których działalność jest zbliżona z celami Fundacji.  
 
W roku 2019 nie zrealizowano. 
 
7. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji 
celów 
statutowych.  
 
Działalność gospodarcza nie była prowadzona w roku 2019. 
 
8. Organizowanie i prowadzenie placówek oświatowych.  
 
W roku 2019 nie zrealizowano. 
 
9. Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie programów służących reintegracji osób 
społecznie 
wykluczonych, w tym organizowanie szkoleń, treningów i warsztatów.  
 
W roku 2019 nie zrealizowano. 



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

 
Wszystkie zebrane wpłaty zostały przeznaczone na cele statutowe Fundacji. 
 
02.02.  TRZYGODZINNY KONCERT MUZYKI ŹRÓDŁA 
 
Czas: 3 h 
Osoba Organizująca: Barbara Pączkowska  
Prowadzący: Barbara Pączkowska i Wojciech Wieconkowski 
Opis: Muzyka Źródła to koncert relaksacyjny,który służy odnowieniu, odprężeniu, doświadczaniu 
krajobrazów, które pokazuje namnasze wnętrze w relacji z muzyką. To moment, by cieszyć się obecnością. 
 
16 -17.02. KONWENT WIEDZY ALTERNATYWNEJ 
 
Czas: od g.12:00 (16.02.) do g. 16:00 (17.02.) 
Osoba Organizująca: Tomasz Gruba 
Prowadzący: Tomasz Gruba oraz ponad 20 innych prelegentów i prowadzących warsztaty. 
Opis: Konwent Wiedzy Alternatywnej to cykliczne spotkanie obejmujące wykłady i warsztaty prezentujące 
praktyczną wiedzę w jaki sposób poprawić jakość życia. Koncerty relaksacyjne, zajęcia taneczne, praca 
z ciałem. Celem spotkania jest dzielenie się informacjami dotyczącymi zdrowia, edukacji, budownictwa 
naturalnego, ekologii, psychologii.  Wydarzenie to tworzone jest z myślą o wspólnym spotkaniu się 
i integracji ludzi o podobnych zainteresowaniach, a także dzieleniu się wiedzą, doświadczeniami 
i przemyśleniami, które w sposób praktyczny podnoszą jakośćludzkiego życia. 
 
19.02. KRĄG SNÓW ONLINE 
 
Czas: 3 h 
Osoba Organizująca: Barbara Pączkowska 
Prowadzący: Barbara Pączkowska 
Opis: Spotkanie w kręgu online, praca nad wniesieniem świadomości w życie senne. Uczestnicy opowiadają 
swój wybrany sen a reszta grupy interpretuje go, zwracając uwagę na skojarzenia, symbole i uczucia. 
 
9 -12.02. INTENSYWNY KURS MASAŻU DŹWIĘKIEM 
 
Czas: warsztat weekendowy 
Osoba Organizująca:  
Prowadzący: Barbara Pączkowska 
Opis: - masaż dźwiękiem może być elementem innych masaży lub zabiegów relaksacyjnych jak również 
kompletnym i całościowymmasażem trwającym około godziny. Jest to doskonała terapia głęboko 
relaksująca,przywracająca przepływ w ciele, działająca na wielu poziomach. 
 
 
8.03. CAŁONOCNY KONCERT MUZYKI ŹRÓDŁA  
Czas: 8 h 
Osoba Organizująca: Barbara Pączkowska  
Prowadzący: Barbara Pączkowska i Wojciech Wieconkowski 
Opis: Muzyka Źródła to koncert relaksacyjny,który służy odnowieniu, odprężeniu, doświadczaniu 
krajobrazów, które pokazuje namnasze wnętrze w relacji z muzyką. To moment, by cieszyć się obecnością. 
 
27.04.TRZYGODZINNY KONCERT MUZYKI ŹRÓDŁA 
 
Czas: 3 h 
Osoba Organizująca: Barbara Pączkowska  
Prowadzący: Barbara Pączkowska i Wojciech Wieconkowski 
Opis: Muzyka Źródła to koncert relaksacyjny,który służy odnowieniu, odprężeniu, doświadczaniu 
krajobrazów, które pokazuje namnasze wnętrze w relacji z muzyką. To moment, by cieszyć się obecnością. 
 
8.05. CAŁONOCNY KONCERT MUZYKI ŹRÓDŁA 
 
Czas: 8 h 
Osoba Organizująca: Barbara Pączkowska  
Prowadzący: Barbara Pączkowska i Wojciech Wieconkowski 
Opis: Muzyka Źródła to koncert relaksacyjny,który służy odnowieniu, odprężeniu, doświadczaniu 



krajobrazów, które pokazuje namnasze wnętrze w relacji z muzyką. To moment, by cieszyć się obecnością. 
Wkład: (koszta organizacyjne): 270 zł (wynajem Sali) 
 
18.05. KONCERT WIZYJNY  
 
Czas: 3 h 
Osoba Organizująca: Barbara Pączkowska  
Prowadzący: Barbara Pączkowska 
Opis: Koncert na misach, gongach i innych instrumentach akustycznych o charakterze relaksacyjnym 
i terapeutycznym. Głęboko relaksujące dźwięki mis i gongu są bardzo przyjemną i prostą metodą 
odzyskania wewnętrznej harmonii. Poddając się ich wibracjom, wspomagamy organizm w procesach 
samoregulacji, wyzwalamy wewnętrzne piękno, poprawiamy samopoczuciei tym samym jakość życia. 
Podczas słuchania tych niezwykłych instrumentów następujesynchronizacja półkul mózgowych, masowana 
jest każda komórka w ciele. 
 
INDYWIDUALNY KURS ŚWIADOMEGO ŚNIENIA  
 
Czas: cały miesiąc  
Osoba Organizująca: Barbara Pączkowska 
Prowadzący:  Barbara Pączkowska 
Opis: Warsztat świadomego śnienia składa się z 4 spotkań w tygodniowych odstępach. Każde spotkanie 
trwa około 1,5 h. Przez ten czas osoba biorąca udział w kursie poddaje się procesowi samoobserwacji 
i czerpie wnioski ze świata sennego. Sny pokazują podświadome procesy, które wspólnie omawiamy ucząc 
się z nich o sobie. 
 
WARSZTAT WSPÓLNEGO ŚNIENIA ONLINE  
 
Czas: cały miesiąc 
Osoba Organizująca: Barbara Pączkowska 
Prowadzący: Barbara Pączkowska 
Opis: Jest to warsztat online prowadzony na platformie zoom. Przez 21 dni uczestnicy zgłębiają dynamikę 
swoich snów w kontekście indywidualnym i grupowym. Odpowiadaliśmy wspólnie na pytania: Czy można 
śnić wspólnie? Czy można śnić sen dla innej osoby? Czy można spotykać się w snach? Dzięki synergii 
grupy stworzona została przestrzeń do eksploracji sennych podróży. 
 
 
26 - 28.07. KONWENT WIEDZY ALTERNATYWNEJ 
 
Czas: od g.13:00 (26.07.) do g. 15:00 (28.07.) 
Osoba Organizująca: Tomasz Gruba 
Prowadzący: Tomasz Gruba oraz ponad 20 innych prelegentów i prowadzących warsztaty. 
Opis: Konwent Wiedzy Alternatywnej to cykliczne spotkanie obejmujące wykłady i warsztaty prezentujące 
praktyczną wiedzę w jaki sposób poprawić jakość życia. Koncerty relaksacyjne, zajęcia taneczne, praca 
z ciałem. Celem spotkania jest dzielenie się informacjami dotyczącymi zdrowia, edukacji, budownictwa 
naturalnego, ekologii, psychologii.  Wydarzenie to tworzone jest z myślą o wspólnym spotkaniu się 
i integracji ludzi o podobnych zainteresowaniach, a także dzieleniu się wiedzą, doświadczeniami 
i przemyśleniami, które w sposób praktyczny podnoszą jakośćludzkiego życia. 
 
12.07. KONCERT WIZYJNY  
 
Czas: 4 h 
Osoba Organizująca: Barbara Pączkowska 
Prowadzący: Barbara Pączkowska 
Opis: Jest to koncert na misach i gongach, którego intencją jest głęboki relaks ciała oraz stworzenie 
przestrzeni dla świadomości do podróży wizyjnych. Uczestnicy koncertu podążając za dźwiękami, budują 
wewnętrzne światy. Całości towarzyszy głęboki oddech. Odpowiadaliśmy na pytanie: Za czym najgłębiej 
tęsknisz? 
Wkład: (koszta organizacyjne): 255 zł (wynajem Sali) 
 
KONSULTACJE SENNE 
 
Czas: 1- 1,5 h sesje online lub telefoniczne / cały miesiąc 
Osoba Organizująca: Barbara Pączkowska 
Prowadzący: Barbara Pączkowska 



Opis: Są to indywidualne sesje podczas których rozmawiamy o snach i ukrytych w nich znaczeniach. 
 
11.09. OLEJKOWE CUDA 
 
Czas: 4 h 
Osoba Organizująca: Barbara Pączkowska 
Prowadzący: Barbara Pączkowska  
Opis: Spotkanie poświęcone aromaterapii. Podczas warsztatu uczymy się wpływu zapachów olejków 
eterycznych na emocje człowieka. 
 
7 - 31.10 INTERAKTYWNY KURS ŚWIADOMEGO ŚNIENIA 
 
Czas: 24 dni, regularne spotkania online 
Osoba Organizująca: Barbara Pączkowska 
Prowadzący: Barbara Pączkowska 
Opis: Jest to interaktywny kurs - warsztat, w obrębie którego odbywają się regularne spotkania, które  
poszerzają świadomość, pokazują co robić aby świadome sny stały się częścią naszego doświadczenia - 
żebyśmy mogli czerpać z nich to, czego potrzebujemy. 
 
10.11. TRZYGODZINNY KONCERT MUZYKI ŹRÓDŁA 
 
Czas: 3 h 
Osoba Organizująca: Barbara Pączkowska  
Prowadzący: Barbara Pączkowska i Wojciech Wieconkowski 
Opis: Muzyka Źródła to koncert relaksacyjny,który służy odnowieniu, odprężeniu, doświadczaniu 
krajobrazów, które pokazuje nam nasze wnętrze w relacji z muzyką. To moment, by cieszyć się obecnością. 
 
25.10. MASAŻ DŹWIĘKIEM DLA SENIORÓW  
 
Czas: 45 minut 
Osoba Organizująca: na zlecenie Gdyńskiego Urzędu Pracy 
Prowadzący: Barbara Pączkowska 
Opis: Podczas 45- minutowego warsztatu, gdyńscy Seniorzy poznali oddziaływanie terapeutycznych mis 
dźwiękowych. Podczas warsztatu pracowaliśmy w parach. Warsztat miał charakter prozdrowotny 
i terapeutyczny. 
 
DWUMIESIĘCZNY INTENSYWNY KURS MASAŻU DŹWIĘKIEM 
 
Czas: LISTOPAD – GRUDZIEŃ 2019 
Osoba Organizująca:  Barbara Pączkowska 
Prowadzący: Barbara Pączkowska 
Opis: Podczas kursu uczestnicy uczą się używać instrumentów terapeutycznych po to, by w przyszłości 
wykonywać masaże dźwiękiem zgodnie z BHP. Uczestnicy poznali zasady dotyczące harmonizowania, 
balansowania i relaksowania dźwiękiem. 
 

4. Informacja czy fundacja prowadziła działalnośd gospodarczą (zaznaczyd 
odpowiednie) NIE x TAK  

5. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS (należy podad 
kody PKD działalności gospodarczej wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS wraz z ich opisem słownym oraz kody 
i opis słowny faktycznie prowadzonej działalności gospodarczej) 



 
BRAK 

6. Odpisy uchwał zarządu fundacji (należy przekazad odpisy uchwał zarządu fundacji w formie np. kserokopii, 
podjętych w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy sprawozdanie, bądź wskazad, iż zarząd nie podejmował 
uchwał) 

 
29.08.2020; Uchwała nr 1 : Przyjecie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu. 
29.08.2020; Uchwała nr 2 : Przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania za rok obrotowy 2019 
29.08.2020; Uchwała nr 3 : Udzielenie absolutorium Zarządowi Fundacji. 
 

III. Informacja o wysokości uzyskanych przychodach fundacji w okresie sprawozdawczym 

1. Łączna kwota uzyskanych przychodów 

Kwota (w podziale na formy płatności) 

Przelew Gotówka 

608848,54 2945,97 

a. Przychody z działalności statutowej 59379,32 2945,97 

b. Przychody z działalności gospodarczej - - 

c. Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 1469,22  

2. Informacja o źródłach przychodów 

a. Przychody z działalności odpłatnej w ramach celów statutowych 60848,54 2945,97 

b. Ze źródeł publicznych ogółem, w tym: 
270 - 

 

-Ze środków budżetu paostwa - - 

-Ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 
- 
 

- 

e. Ze spadków, zapisów - - 

f. Z darowizn 270 - 

g. Z innych źródeł(wskazad jakich) 
60578,54 - 

 

3. Jeżeli prowadzona działalnośd gospodarcza 

a. Wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej(tj. przychody minus koszty) -771,72 

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

- 
 

IV. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym 

1. Koszty fundacji ogółem 

Kwota (w podziale na formy płatności) 

Przelew Gotówka 

55225,46 9340,77 



a. Koszty realizacji celów statutowych 3620 300 

b. Koszty działalności gospodarczej 
- 
 

- 

c. Koszty administracyjne (czynsze, opłaty pocztowe, 
telefoniczneitp.) 

51605,46 9040,77 

d. Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe) - - 

V. Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniu 

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

- 
 

a. Liczba osób zatrudniona wyłącznie w działalności gospodarczej 
- 

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

- 

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

- 

b. Z tytułu umów zlecenie - 

c. Wysokośd 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) 

- 

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

- 

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

1. Fundacja udzielała pożyczek pieniężnych(zaznaczyd odpowiednie) 
NIE 

X 
TAK 

 

2. Wysokośd 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 podad dane na koniec roku sprawozdawczego) 



/41…6494/ 1503,48 

/78…9027/ 0 

/10…0562/ 656,48 

/49…3640/ 1295,32 
 

2. Wysokośd środków zgromadzonych w gotówce (należy podad dane na koniec roku 
sprawozdawczego) 

8041,85 

3. Wartośd nabytych obligacji 
orazwielkośd 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 

  Gong symfoniczny 2750 
Macbook 2582 
Laptop 3899 
Telewizor 1499 

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

Aktywa Zobowiązania 

18631,92 3866,01 

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

 

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

 

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 x 

XI. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej 
równowartośd 10 000 euro, bez względu na to, czy płatnośd jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka 
operacji, które wydają się ze sobą powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji 

 



 


