
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  

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe 

Kraj: 

Polska 
Województwo: 

Lubelskie 
Powiat: 

Lublin 

Gmina: 

Lublin 
Ulica: 

Leszczyńskiego 
Nr domu: 

23 

Nr lokalu: 

- 
Miejscowość: 

Lublin 
Kod pocztowy: 

20-068 

Nr telefonu: 

609926553 
e-mail: 

biuro@fundacjakotwica.pl 
Nr faksu: 

- 

Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż adres siedziby:  Fundacja Kotwica, ul. Racławicka 35/6 21-040 Świdnik 

3. REGON: 369760110 4. Data wpisu w KRS: 21.03.2018 5. Nr KRS: 0000724082 

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

Imię i nazwisko Funkcja 

Katarzyna Gałecka 
Renata Pachoł 

Prezes 
Wiceprezes 

II. Charakterystyka działalności fundacji w okresie sprawozdawczym 

1. Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu) 

Celem działania Fundacji jest:  

1) W zakresie pożytku publicznego:  

a) Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych 

rodzin i osób;  

b) Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;  

c) Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;  

d) Działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;  

e) Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;  

f) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;  

g) Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;  

h) Działalność na rzecz osób i dzieci niepełnosprawnych;  

i) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;  

j) Wspieranie rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;  

za rok  2020 



k) Promocja zdrowia i ratownictwo;  

l) Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;  

m) Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;  

n) Promocja i organizacja wolontariatu;  

o) Działalność charytatywna.  

 
  

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

W roku 2020 Fundacja Kotwica realizowała swoje cele statutowe poprzez następującą działalność: 

       Podczas roku szkolnego prowadzenie klubu Kotwica dla dzieci i młodzieży w wieku 8-14 lat, pochodzących głównie 
z lubelskiej dzielnicy Za Cukrownią. 

        Zorganizowanie kreatywnych warsztatów dla kobiet (styczeń 2020). W warsztatach uczestniczyło 20 kobiet. Warsztaty 
miały na celu wzmocnienie poczucia wartości uczestniczek poprzez otrzymanie możliwości samodzielnego wykonania 
świecznika z gipsu. 

        Zorganizowanie wydarzenia Gwiazdkowa Niespodzianka, podczas którego blisko 100 dzieci i młodzieży z dzielnicy Za 
Cukrownią otrzymało wsparcie w postaci paczek, w których znajdowały się m. in. środki higieny osobistej, słodycze, drobne 
zabawki czy ubrania. (styczeń 2020) 

        W ramach ferii w mieście Fundacja zorganizowała „Ferie na sportowo”, sportowe warsztaty dla dzieci i młodzieży 
z dzielnicy Za Cukrownią. Dzięki temu uczestnicy otrzymali możliwość aktywnego spędzenia czasu w podczas przerwy 
szkolnej. (styczeń 2020) 

         „Ferie na sportowo” w Spiczynie, sportowe warsztaty dla dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich. Dzięki temu uczestnicy 
otrzymali możliwość aktywnego spędzenia czasu podczas przerwy szkolnej. (styczeń 2020) 

         Konferencja motywacyjna dla kobiet „Przystań Kobiet” (25.01 wraz ze spotkaniem autorskim Lidii Czyż). Konferencja miała 
na celu wzmocnienie poczucia wartości oraz pewności siebie. W spotkaniu wzięło udział ponad 50 uczestniczek. 

         Zorganizowanie kreatywnych warsztatów dla kobiet „Przystań Kobiet” (luty 2020). W warsztatach uczestniczyło 20 kobiet. 
Warsztaty miały na celu wzmocnienie poczucia własnej wartości uczestniczek oraz własnoręczne stworzenie kartki . 

        W ramach lato w mieście Fundacja zorganizowała „Kreatywne Warsztaty dla dzieci i młodzieży”, plastyczne warsztaty dla 
dzieci i młodzieży z dzielnicy Za Cukrownią. Dzięki temu uczestnicy otrzymali możliwość kreatywnego spędzenia czasu 
podczas wakacji. (lipiec/sierpień 2020) 

        Zorganizowanie kreatywnych warsztatów dla kobiet „Przystań Kobiet” (czerwiec 2020). W warsztatach uczestniczyło ok. 
15 kobiet. Recykling starej butelki na wazon techniką mix-media. Warsztaty miały na celu wzmocnienie poczucia własnej 
wartości oraz nauka nowych technik ozdabiania przedmiotów. Podtrzymanie relacji z podopiecznymi podczas pandemii. 

        Rozpoczęcie programu „Przystań Kobiet”, w ramach którego powstała grupa internetowa na portalu społecznościowym. 
Program postał by budować i podtrzymywać relacje podczas pandemii a także przez aktywne uczestnictwo podopiecznych 
kobiet wzmocnienie ich poczucia wartości.  

 
 

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

Brak 

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



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) 

 

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) 

Uchwała z dnia 16.01.2020 r w sprawie aktualizacji zasad (polityki) rachunkowości  
Uchwała z dnia 26.03.2020 r w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok  
 

III. Informacja o wysokości uzyskanych przychodach fundacji w okresie sprawozdawczym 

1. Łączna kwota uzyskanych przychodów 

Kwota (w podziale na formy płatności) 

Przelew Gotówka 

19.992,56 950,00 

a. Przychody z działalności statutowej 19.992,56 950,00 

b. Przychody z działalności gospodarczej - - 

c. Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) - - 

2. Informacja o źródłach przychodów 

a. Przychody z działalności odpłatnej w ramach celów statutowych - - 

b. Ze źródeł publicznych ogółem, w tym: 10.000,00 - 

- Ze środków budżetu państwa - - 

- Ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 10.000,00 - 

e. Ze spadków, zapisów - - 

f. Z darowizn 9.992,56 950,00 

g. Z innych źródeł (wskazać jakich) - - 

3. Jeżeli prowadzona działalność gospodarcza 

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

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 

17.903,31 940,79 



a. Koszty realizacji celów statutowych 14.911,06 940,79 

b. Koszty działalności gospodarczej - - 

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

2.945,77 - 

d. Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe) 46,48 - 

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 wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez fundację 
w okresie sprawozdawczym (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) 

3.962,46 

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) 

- 

b. Z tytułu umów zlecenie 3.962,46 

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) 

- 

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 (zaznaczyć odpowiednie) 
NIE X 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) 



20.255,44 zł – środki pieniężne na rachunku bankowym w walucie krajowej (PLN) 
 
ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach  
 
 

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

9,21 zł 

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 

20.264,65 35,93 

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 

W dniu 18.06.2021 r. złożono do Urzędu Skarbowego deklarację CIT 8 za 2020 rok.  
Dochód jest wolny od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych.  
 

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 X 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) 

W dniu 16.01.2020 r. przeprowadzono kontrolę z realizacji zadania publicznego pn. „Lato w mieście 2019 – Wakacje 
na tatarach” określonego umową nr 311/ST/19 zawarta z Gminą Lublin w dniu 8 maja 2019 r.  
W wyniku kontroli do Gminy Lublin zwrócono kwotę 34,00 zł tytułem dotacji wykorzystanej niezgodnie z 
przeznaczeniem.  

 

    …………………………………………              ……………………………………… 

podpis członka zarządu fundacji*    podpis członka zarządu fundacji* 

 

 

 

………………………………… 

 miejscowość, data         

 

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


