
 
 
 
 
 
 

Sprawozdanie merytoryczne  
z działalności Fundacji Prospołecznej ,,Poducha” 

za 2016 rok 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 
z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie 
ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz. 
529 z późn. zm.). 

 
Pełna nazwa fundacji: Fundacja Prospołeczna ,,Poducha” 
Siedziba: 92- 207 Łódź, ul. Szpitalna 9/11 
Wpis do KRS 0000                     fundacja uzyskała dnia 24.11.2011 r. 
Fundacja posiada numer identyfikacyjny w systemie  

REGON :  101317693       NIP         : 727 278 49 53  

Członkowie Zarządu Fundacji:  
Prezes Zarządu – Izabela Piwowarska –Jędrzejczak 
Wiceprezes – Iwona Piotrowska  
Wiceprezes –  Agnieszka Góra  
Członek  -  Anna Kamioska 
 
Rada Fundacji : 
Przewodniczący Rady Fundacji – Artur Korycki  
Członek –  Grażyna Gumioska 
Członek –  Elżbieta  Roszczyk-Słomka  
CELE STATUTOWE ORGANIZACJI: 

1.  wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci i młodzieży, 
wyrównywanie ich  szans edukacyjnych, 

2. prowadzenie  działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i 
oświatowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 

3. działalnośd na rzecz rodziny, macierzyostwa, rodzicielstwa, upowszechniania i 
ochrony   praw dziecka i człowieka; 

4. popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej,  
5. organizowanie i prowadzenie  działalności nakierowanej  na wszechstronną pomoc 

osobom, rodzinom, grupom społecznym i społecznościom lokalnym w wyrównywaniu 



szans edukacyjnych i rozwojowych, dostępu do zdobyczy społeczeostwa 
obywatelskiego i pełnej samorealizacji, 

6. prowadzenie zajęd kultury fizycznej i sportu dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 
7. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 
8. popieranie wszechstronnego i równo prawnego  rozwoju  obywatelskiego 

społeczeostwa polskiego, 
9. ochrona zdrowia i pomoc społeczna ,  
10. ochrona dóbr kultury i tradycji w różnych środowiskach , 
11. prowadzenie działao w zakresie ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego,  

ekologii . 
 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania: 

1) Rozwój i prowadzenie różnorodnych form pracy diagnostycznej, terapeutycznej, 

rehabilitacyjnej, resocjalizacyjnej i readaptacyjnej, wspieranie rozwoju, twórczości 

dzieci, młodzieży i dorosłych. 

2) Dążenie do integralnego rozwoju w społeczeostwie obywatelskim osób 

niepełnosprawnych, uzależnionych, bezrobotnych, niezaradnych życiowo i innych, 

3) Przeciwdziałanie bezrobociu, aktywizacja zawodowa, tworzenie miejsc pracy.  

4) Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej, 

profilaktyka i przeciwdziałanie alkoholizmowi, przemocy, przestępczości, uzależnieniom i 

innym patologiom. 

5) Organizowanie lub dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży. 

6) Prowadzenie programów informacyjnych, cykli szkoleniowych służących krzewieniu w 

różnych kręgach społecznych wiedzy na temat uwarunkowao rozwojowych, szeroko 

rozumianego bezpieczeostwa dzieci i młodzieży, kształtowania właściwych postaw i 

zachowao. 

7) Współpracę z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeostwo i wychowanie 

nieletnich (policja, pomoc społeczna, służba zdrowia, młodzieżowe ośrodki 

wychowawcze  

i socjoterapeutyczne, przedszkola i szkoły, stowarzyszenia i inne).  

8) Finansowe lub rzeczowe wspieranie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, chorej lub 

ubogiej, pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie 

szans tych rodzin i osób. 

9) Wspieranie integracji zawodowej i społecznej grup szczególnego ryzyka.  

10) Świadczenie pomocy w zakresie opieki społecznej i psychologicznej na rzecz kobiet 

samotnie wychowujących dzieci. 

11) Upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalnośd na rzecz równych praw kobiet  

i mężczyzn. 

12) Pomoc ofiarom wypadków komunikacyjnych, katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów 

zbrojnych i wojen w kraju  i za granicą. 

13) Promocję i organizację wolontariatu wśród młodzieży i dorosłych. 



14) Promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową  osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy. 

15) Działalnośd wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo 

organizacje pozarządowe w zakresie określonym w niniejszym statucie. 

16) Upowszechnianie wiedzy oraz prowadzenie działalności profilaktycznej służącej realizacji 

ww. celów poprzez finansowanie bezpłatnych wydawnictw i publikacji, organizowanie  

i dofinansowanie doradztwa, szkoleo, sympozjów, konferencji, wykładów, seminariów 

oraz współdziałanie ze środkami masowego przekazu. 

17) Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich 

wśród młodzieży. 

18) Stwarzanie warunków do rozwoju mobilności młodych ludzi oraz promowanie 

międzynarodowej współpracy młodzieżowej, ze szczególnym uwzględnieniem integracji 

europejskiej. 

19) Promowanie postaw tolerancji, otwartości i szacunku wobec drugiego człowieka, 

akceptacji różnorodności. 

20) Prowadzenie placówek opiekuoczo-wychowawczych, edukacyjnych i resocjalizacyjnych, 

świetlic środowiskowych. 

21) Organizowanie imprez i festynów kulturalnych, sportowych, integracyjnych.  

22) Wspieranie młodzieżowego ruchu ekologicznego i wszelkich przedsięwzięd mających na 

celu ochronę środowiska i dziedzictwa przyrodniczego. 

23) Promowanie kultury dziecięcej i młodzieżowej w kraju i za granicą. 

24) Współpracę z polskimi, zagranicznymi i międzynarodowymi osobami prawnymi, w 

szczególności organizacjami pozarządowymi o tym samym lub podobnym co Fundacja  

celu i charakterze. 

25) Współpracę z władzami samorządowymi, administracją rządową, sektorem 

gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz z osobistościami życia publicznego, 

środowiskami nauki, kultury, kultury fizycznej oraz osobami fizycznymi i prawnymi w 

kraju i za granicą wykazującymi zainteresowanie lub działającymi w zakresie objętym 

celami Fundacji. 

26) Organizację wolontariuszy do realizacji swoich celów statutowych. 

27) Prowadzenie działalności wydawniczej, poligraficznej, reprodukcyjnej dotyczącej: 

książek, broszur, czasopism, biuletynów, informatorów, itp. w wersjach drukowanych 

oraz elektronicznych, a także prowadzenie dystrybucji tych wydawnictw. 

28) Udzielanie dotacji i stypendiów, wspieranie finansowo i rzeczowo działalności innych 

osób prawnych organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i osób fizycznych, 

prowadzących działalnośd niezarobkową zbieżną z celami Fundacji. 

29) Podejmowanie zadao w zakresie pomocy społecznej, w tym także poprzez prowadzenie 

działalności charytatywnej i opiekuoczej. 

30) Organizację staży, wymian, praktyk i innych form zdobywania praktycznych 

umiejętności,   działalnośd wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i 



innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązao technicznych w 

praktyce gospodarczej; 

Główne działania Fundacji w  okresie 1.01.2016- 31.12.2016 roku:  
 

  
Główne działania Fundacji w  okresie 1.01.2016- 31.12.2016 roku to realizacja projektów 
oraz praca śródroczna. 

1.Projekt ,,Czerwony Kapturek” –   cykl zajęd  profilaktycznych  z elementami bajkoterapii”  
polegających na kształtowaniu u dzieci z rodzin dysfunkcyjnych dobrych wzorców zachowao, 
podnoszenie poczucia wartości, aby znajdowali w sobie siłę i oparcie w trudnych sytuacjach. 
Rozwijanie osobowości dzieci, by umiały radzid sobie z rozwiązywaniem problemów i 
potrafiły asertywnie komunikowad się.  Redukowanie dziecięcych lęków poprzez dobór 
odpowiedniej literatury i metod sprzyjających twórczej ekspresji. Projekt wsparty finansowo 
przez Bank WZBK w wysokości 3000 zł. W projekcie udział brało 25 dzieci. 
2. Projekt „WARTO BYD” - działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, prowadzenie zajęd wzmacniających pozytywne 
zachowania społeczne wśród dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, której 
problemy natury psychiatrycznej utrudniają funkcjonowanie w zakresie: 
edukacji, aktywności zawodowej, pełnienia ról życiowych, zawierania i utrzymywania relacji, 
uczestnictwa we wszystkich sferach życia społecznego. Działanie współfinansowane przez 
Miasto  Łódź oraz Fundację Prospołeczną Poducha.  
W projekcie udział brało 25 dzieci. 
3.Projekt ,,POMOC ŚWIĄTECZNA” obejmował wsparciem rzeczowym osoby potrzebujące, w 
szczególności dzieci i młodzieży pochodzące z rodzin słabiej sytuowanych, dysfunkcyjnych, 
zagrożonych patologią społeczną oraz dzieci z najuboższych rodzin  z terenu woj. Łódzkiego. 
Fundacja  obięła pomocą dzieci z rodzin żyjących na skraju ubóstwa, z rodzin patologicznych 
oraz będących w trudnej sytuacji materialnej. Projekt wsparty przez Wojewodę Łódzkiego. W 
projekcie udział brała 250 dzieci. 
4.  Projekt „Kultura jest trendy” skierowany był  zgodnie z założeniami profilaktyki 
uniwersalnej ,  do młodych ludzi, którzy ze względu na swoją sytuację społeczną, rodzinną 
czy środowiskową lub uwarunkowania biologiczne, są narażone na większe od przeciętnego 
ryzyko wystąpienia problemów związanych z nadużywaniem narkotyków  i innych substancji 
psychoaktywnych. Projekt  miał  przede wszystkim organizowad czas wolny młodych ludzi, 
byd działaniem uprzedzającym, a nie naprawczym oraz promowad kulturę współczesną. 
Zadania proponowane przez Fundacje odpowiadały na potrzeby młodzieży.  Dzięki 
prowadzonym warsztatom i  spotkaniom odbiorcy poznali  i doświadczyli  przejawów kultury 
współczesnej. Ideą projektu było  zaproponowanie alternatywnych działao dla dzieci i 
młodzieży, która większośd swojego czasu spędza na osiedlu, często sięgając po alkohol lub 
inne używki. Projekt był pierwszym krokiem do poszukiwania nowych rodzajów aktywności. 
Projekt wsparty finansowo przez Miasto Łódź. W projekcie udział brało udział 300  
uczestników dzieci i młodzież z terenu miasta Łodzi.  
5. Projekt  „Trzymaj Pion” miał na celu zapobieganie, ograniczenie lub zaprzestanie 
podejmowania przez  dzieci i młodzież  zachowao ryzykownych. Realizacja zadania 
przyczyniała się  do ograniczanie czynników ryzyka związanych ze środowiskiem rodzinnym i 
rówieśniczym, poprawę funkcjonowania emocjonalnego i społecznego dzieci,  kształtowanie 
adekwatnych przekonao normatywnych dotyczących alkoholu, promocję postaw 



prozdrowotnych oraz wspieranie rodziny w rozwiązywaniu problemów. Zajęcia pozwoliły na 
zorganizowanie zajęd socjoterapeutycznych, których  celem było zrozumienie własnej 
sytuacji i poprawa kontaktu z otoczeniem, kształcenie umiejętności przeżywania, 
rozpoznawania i wyrażania emocji; zapobieganie, ograniczenie lub zaprzestanie 
podejmowania działao  ryzykownych, kształcenie umiejętności interpersonalnych z 
uwzględnieniem ich wpływu na zdrowie psychiczne, promowanie postaw prozdrowotnych. 
Rodzice i opiekunowie uczestniczyli w programie zajęd  „Szkoła dla Rodziców i 
Wychowawców Nawiązano współpracę z pedagogami łódzkich gimnazjów –  Gimnazjum  nr 
29, 35, 46, 34, 31, 30, 28, 44, 3, 10, 32, 36, 33. Przeszkolono grupę  wolontariuszy, która 
podjęła działania na rzecz dzieci  i młodzieży objętej programem- poprzez wspólne spotkania, 
organizację czasu wolnego, dzielenie się swymi przeżyciami, emocjami,  zminimalizowanie 
lęku przed "życiem społecznym" oraz  pomoc w nauce. Projekt wsparty finansowo przez 
Miasto Łódź . W projekcie udział brało udział 20 uczestników dzieci i młodzież z terenu 
miasta Łodzi. 
6. Działalnośd Klubu Tęczowa Wyobraźnia pod auspicjami Fundacji Poducha- dziecięce 
zespoły taneczne Kamann Kids, Kamann 1, Kamann 2 – zajęcia całoroczne 
6. Projekt ,,Z Książką w walizce” zrealizowany został w ramach współpracy Polsko – 
Ukraioskiej  polonijnej .,,Z Książką w walizce” projekt wsparty finansowo przez Senat  
Rzeczpospolitej Polskiej.  
7. Fundacja prowadziła nieodpłatne warsztaty dla dzieci młodzieży,  uczniów widzewskich 
szkół podstawowych i  gimnazjów (praca całoroczna) oraz dla rodziców w  ramach „Szkoły dla 
rodziców i wychowawców” 
9.  Prowadzenie szkoleo dla Rad Pedagogicznych łódzkich gimnazjów w ramach programu    
„Suicydologia – wiem, rozumiem”(praca całoroczna) – projekt miał na celu uwrażliwienie 
nauczycieli na sygnały zagrożenia wysyłane przez młodzież, a także ukazanie na czym 
powinna polegad profilaktyka zachowao suicydalnych,  zwłaszcza w szkole. Szkolenia 
prowadzone przez specjalistów z dziedziny profilaktyki w tym obszarze,  pozwoliły wyposażyd 
nauczycieli w wiedzę i umiejętności  dotyczące zachowao samobójczych, czynników ryzyka i 
typowych zachowao ostrzegawczych, prowadzenia rozmowy z uczniem z grupy ryzyka, 
procedury postępowania z osobami w stanach kryzysu suicydalnego, pomocy 
specjalistycznej. 
10. Organizacja i  udział  w imprezach integrujących środowisko dzielnicy Stary Widzew  
(szkoły  podstawowe, Związek Harcerstwa Polskiego, rady osiedla, fundacja )- praca 
całoroczna. 
11. Organizacja półkolonii w okresie ferii zimowych 
12.Fundacja była inicjatorem zbiórki darów do Domów Małego Dziecka oraz do Domu 
Samotnej Matki w Łodzi. 
13.Projekt ,,W tonacji serca „Zadanie publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i 
wychowania poprzez realizację programów aktywizacji społecznej dzieci i młodzieży Nazwa 
zadania: aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży. Działanie 1 – wspieranie klubów 
młodzieżowych, społecznych inicjatyw młodzieży oraz inicjatyw na rzecz dzieci i młodzieży, 
pomoc organizacjom pozarządowym, pracującym na rzecz rodzin i dzieci znajdujących się w 
kryzysie. 

 



Fundacja Prospołeczna PODUCHA 

ul. Szpitalna 9/11 92-207 Łódź 

Informacja dodatkowa za okres od  01.01.2016 do 31.12.2016r. 

Sprawozdanie finansowe  

 

1. Na dzieo sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia zagrażające 

kontynuowaniu przez Fundację działalności w okresie najbliższego roku. Sprawozdanie sporządzono 

przy założeniu, że działalnośd będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia 

bilansowego.  

  Funkcjonowanie fundacji nie ma ona charakteru dochodowego.  
 

 Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej  
 

2. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości  

a) Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane na podstawie ksiąg rachunkowych w oparciu o 
zasady rachunkowe zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dn. 29 września 1994 r. 
Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych 
jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej oraz 
przyjętą przez Fundację Politykę Rachunkowości. 

b) Zarząd Fundacji zdecydował, że do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 
prawnych stosowana będzie amortyzacja liniowa z zastosowaniem stawek amortyzacyjnych 
stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Środki trwałe do wartości początkowej 3.500,00 zł są amortyzowane jednorazowo w koszty w 
miesiącu przekazania ich do użytkowania. 

c) W Fundacji nie występują materiały podlegające magazynowaniu. Materiały są zużywane 
bezpośrednio na realizację celów statutowych i oraz dla potrzeb administracyjno-gospodarczych. 
Pełna ich wartośd wynikającą z faktur jest odpisywana w koszty. 

d) Koszty ponoszone przez Fundacje są ewidencjonowane i rozliczane według rodzajów na kontach 
zespołu 4 i równocześnie według funkcji (poszczególnych programów odpłatnych lub nieodpłatnych 
) na kontach zespołu 5. 

e) Na podstawie wspomnianego wyżej Rozporządzenia ministra Finansów dopuszcza się rezygnację 
z zasady ostrożnej wyceny. 

3. Sposób sporządzania sprawozdania finansowego 

Rachunek zysków sporządza się w wariancie porównawczym. 

Sprawozdanie finansowe jest sporządzane ze szczegółowością przewidzianą w Rozporządzeniu 
Ministra Finansów z 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla 
niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności 
gospodarczej. 



4. Zdarzenia po dniu bilansowym 

Nie wystąpiły 

 
I. Informacje i objaśnienia do bilansu 

 
AKTYWA OBROTOWE 

 
Należności krótkoterminowe:    
- należności            : 0,00 zł 
Środki pieniężne w kasie i na r-ku bankowym:   8157,28 zł. 
 

PASYWA 
 

Po stronie pasywów wystąpiły: 
Zobowiązania krótkoterminowe: 493,85 zł. 
-  tytułu rozliczeo z Urzędami, instytucjami: 0,00 zł. 
 
 

II. Rachunek zysków i strat 
 

W 2016 roku Fundacja poniosła koszty z tytułu organizacji pracy Fundacji . 
 
Przychody w 2016 roku łącznie: – 176464,32 w tym: odsetki na r-ku bankowym: 1,32 zł. 
 
Koszty przedstawiają się następująco: 
- zużycie materiałów:                                             24796,60 zł. 
- usługi obce:                                                         125699,74 zł. 
- wynagrodzenia:                                                    27366,71 zł. 
- podatki i pozostałe opłaty:                                   1000,73 zł.  
- ubezpieczenia społeczne i inne  świadczenia:     373,30 zł.  
- pozostałe koszty:                                                    1587,45 zł  
 

Przychody ogółem –  
W tym  
Ze środków publicznych - dotacje – 134260,00 zł 
Wpłaty za zadania statutowe  -          14150,00 zł 
Wpłaty na cele statutowe –                28053,00  zł 

Koszty  ogółem poniesione przez Fundację:  
 
Statutowe:   92730,09 zł 
Administracyjne: 8322,87zł 
Koszty działalności statutowej niedopłatnej:74917,18zł 
Koszty działalności statutowej odpłatnej:      91884,42 zł 
Koszty działalności statutowej odpłatnej sekcja taneczna: 5700,06 zł 



Odsetki z tytułu nie terminowej opłaty: 0 zł  
 

III. Informacje o sprawach osobowych Fundacji 
1. Zatrudnienie 
Fundacja nie zatrudnia pracowników na podstawie umów o pracę. 

W roku 2016 wystąpiły umowy zlecenia, umowy o dzieło. Fundacja zatrudniała tylko 
specjalistów w ramach zajęd zleconych. 

Lp. Nazwa zadania Cel(-e) zadania 
Nazwa organu udzielającego dotacji 

Kwota dotacji 

1 Projekt „WARTO BYD” - 

działania na rzecz integracji i 
reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, prowadzenie zajęd 
wzmacniających pozytywne 
zachowania społeczne wśród dzieci i 
młodzieży zagrożonej wykluczeniem 
społecznym, której problemy natury 
psychiatrycznej utrudniają 
funkcjonowanie w zakresie: 
edukacji, aktywności zawodowej, 
pełnienia ról życiowych, zawierania i 
utrzymywania relacji, uczestnictwa we 
wszystkich sferach życia społecznego 

Miasto Łódź  7500,00    zł 

2 Projekt „Kultura jest trendy” 

skierowany był  zgodnie z założeniami 
profilaktyki uniwersalnej ,  do młodych 
ludzi, którzy ze względu na swoją 
sytuację społeczną, rodzinną czy 
środowiskową lub uwarunkowania 
biologiczne, są narażone na większe od 
przeciętnego ryzyko wystąpienia 
problemów związanych z 
nadużywaniem narkotyków  i innych 
substancji psychoaktywnych. 

Miasto Łódź  24 600,00   zł 

3 Projekt ,,W tonacji serca” 

Zadanie publicznego w zakresie nauki, 

edukacji, oświaty i wychowania 

poprzez realizację programów 

aktywizacji społecznej dzieci i 

młodzieży Aktywizacja społeczna dzieci 

i młodzieży. Wspieranie klubów 

młodzieżowych, społecznych inicjatyw 

młodzieży oraz inicjatyw na rzecz dzieci 

i młodzieży, pomoc organizacjom 

pozarządowym, pracującym na rzecz 

rodzin i dzieci znajdujących się w 

kryzysie. 

Miasto Łódź  3720,00    zł 

4 Projekt  „Trzymaj Pion” 

zapobieganie, ograniczenie lub 
zaprzestanie podejmowania przez  
dzieci i młodzież  zachowao 
ryzykownych. Realizacja zadania 
przyczyniała się  do ograniczanie 
czynników ryzyka związanych ze 
środowiskiem rodzinnym i 
rówieśniczym, poprawę 
funkcjonowania emocjonalnego i 
społecznego dzieci,  kształtowanie 
adekwatnych przekonao 
normatywnych dotyczących alkoholu, 
promocję postaw prozdrowotnych oraz 
wspieranie rodziny w rozwiązywaniu 
problemów. 

Miasto Łódź  23440,00     zł 

5 
Projekt ,,POMOC 
ŚWIĄTECZNA” 

obejmował wsparciem rzeczowym 
osoby potrzebujące, w szczególności 
dzieci i młodzieży pochodzące z rodzin 
słabiej sytuowanych, dysfunkcyjnych, 
zagrożonych patologią społeczną oraz 
dzieci z najuboższych rodzin  z terenu 
woj. Łódzkiego 

Wojewoda Łódzki  5000,00   zł 

6 Projekt ,,Z Książką w walizce 
Polonijna wymiana młodzieży .Projekt 
letni edukacyjny. 

Senat Rzeczpospolitej Polskiej  70 000,00    zł 



 
 
2. Pożyczki udzielone działaczom Fundacji 
Nie dotyczy.  

 
Fundacja zrealizowała zadanie publiczne zlecone przez Prezydenta Miasta Łodzi , Wojewodę 
Łódzkiego, Senat RP  Sprawozdanie z realizacji zadania zostało złożone w terminie i tym 
samym Fundacja rozliczyła się z jego realizacji.  
 W 2016 roku fundacja zrealizowała m.in. 

Informacja o rozliczeniach Fundacji. 

Fundacja złożyła w terminie do Urzędu Skarbowego roczne rozliczenie finansowe CIT-8 oaz 

PIT4. Fundacja nie posiada zaległości podatkowych oraz na rzecz ubezpieczeo społecznych 

ZUS. W 2016 r. składała miesięczne deklaracje do ZUS za okres styczeo – grudzieo 2016 r.  

Zobowiązania płatnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS 
regulowane były na bieżąco i terminowo. 

 

Łódź, dn.27.06.2017 r.   
 

Sprawozdanie zatwierdził zarząd:  
 
 
 
 


