
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 Fundacja na rzecz edukacji SMART 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe 

Kraj: 

Polska 
Województwo: 

opolskie 
Powiat: 

Opole 

Gmina: 

Opole 
Ulica: 

L. Waryńskiego 
Nr domu: 

2 

Nr lokalu: 

 
Miejscowość: 

Opole 
Kod pocztowy: 

45-047 

Nr telefonu: 

+48607303075 
e-mail: 

fundacjasmart0@gmail.com 
Nr faksu: 

 

Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż adres siedziby:  

3. REGON: 382329681 4. Data wpisu w KRS: 15.01.2019 5. Nr KRS: 0000765386 

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

Imię i nazwisko Funkcja 

Joanna Bartosińska Prezes zarządu  

II. Charakterystyka działalności fundacji w okresie sprawozdawczym 

1. Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu) 

Celami Fundacji są: 
1.prowadzenie działalności na rzecz rozwoju edukacji, kultury, wychowania, nauki, ochrony zdrowia, sportu i 
wypoczynku, ochrony środowiska oraz poprawy stanu zasobów materialnych szkół oraz innego typu placówek 
edukacyjnych; 
2.wspieranie inicjatyw wychowawczych oraz edukacyjnych; 
3.pielęgnowanie świadomości obywatelskich w obrębie zagadnień związanych z kulturą i sztuką; 
4.propagowanie i wspieranie wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami działającymi w 
obszarze kultury, nauki, sztuki i edukacji; 
5.prowadzenie działalności wspomagającej rozwój lokalnych wspólnot oraz społeczności, w tym zwłaszcza rozwój 
w sferze kulturalnej, edukacyjnej, oświatowej, wychowawczej, wypoczynku dzieci i młodzieży, a także w zakresie 
ochrony środowiska przyrodniczego, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
6.wspomaganie zadań realizowanych przez szkoły i placówki w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 
systemie oświaty; 
7.propagowanie idei uczenia się przez całe życie. 

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

za rok 2021 

 



Cel - prowadzenie działalności na rzecz rozwoju edukacji, kultury, wychowania, nauki, ochrony zdrowia, sportu i 
wypoczynku, ochrony środowiska oraz poprawy stanu zasobów materialnych szkół oraz innego typu placówek 
edukacyjnych; 
Działanie –współorganizacja akcji sprzątania Lasów Państwowych – Gmina Strzemieszyce, współorganizacja 
konkursu ogólnopolskiego „Graj w zielone” wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Będzinie 
Cel - wspieranie inicjatyw wychowawczych oraz edukacyjnych 
Działanie – prowadzenie warsztatów z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz organizacja zajęć z zakresu 
profilaktyki zdrowia psychicznego i fizycznego w szkołach ponadpodstawowych z terenu Zagłębia Śląsko-
Dąbrowskiego oraz na terenie powiatu opolskiego 
Cel - prowadzenie działalności wspomagającej rozwój lokalnych wspólnot oraz społeczności, w tym zwłaszcza 
rozwój w sferze kulturalnej, edukacyjnej, oświatowej, wychowawczej, wypoczynku dzieci i młodzieży, a także w 
zakresie ochrony środowiska przyrodniczego, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
Działania – prowadzenie diagnozy potrzeb Środowisk lokalnych – gmina Będzin oraz powiat Opole pod katem 
realizacji projektów w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Realizacja projektów kierowanych do młodzieży 
oraz do seniorów: 
 

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

1. Podpisanie umowy z Fundacją Szkolną TZN w Dąbrowie Górniczej na realizacje szkoleń z ochrony w lotnictwie cywilnym w 
ramach projektu „ Dodatkowe kwalifikacje zawodowe gwarancją lepszej pracy – programy rozwojowe szkolnictwa 
zawodowego w placówkach kształcenia zawodowego w Dąbrowie Górniczej”  współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

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

 

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) 

 

PKD 85.59.B  

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) 

 

Zarząd nie podejmował uchwał w okresie sprawozdawczym.  

III. Informacja o wysokości uzyskanych przychodach fundacji w okresie sprawozdawczym  

1. Łączna kwota uzyskanych przychodów 

Kwota (w podziale na formy płatności)  

Przelew Gotówka  

524 421,55 -  

a. Przychody z działalności statutowej 428 171,55 -  

b. Przychody z działalności gospodarczej 96 250,00 -  

c. Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe)  -  

2. Informacja o źródłach przychodów  

a. Przychody z działalności odpłatnej w ramach celów 
statutowych 

96 250,00 -  

b. Ze źródeł publicznych ogółem, w tym: 428 171,55 -  

- Ze środków budżetu państwa  -  

- Ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego - -  

e. Ze spadków, zapisów - -  

f. Z darowizn - -  

g. Z innych źródeł (wskazać jakich) 428 171,55                     UE -  



3. Jeżeli prowadzona działalność gospodarcza  

a. Wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej (tj. przychody minus koszty) 32 000,00  

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  

472277,90 -  

a. Koszty realizacji celów statutowych 403027,90 -  

b. Koszty działalności gospodarczej 64250,00 -  

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

5000,00 -  

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

- 
 

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 118691,74 
 

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, premiei inne świadczenia) 

2900,00  

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) 

 



Santander bank Polska SA   52143,65 zł  

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

-  

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  

- -  

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 

 

-  

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 X TAK  

 

2. Wyniki przeprowadzonej kontroli w fundacji (jeśli taka była)  

-  

 

 

Odwracalny podpis

X
Joanna Bartosińska

Prezes zarządu

Podpisany przez: 9e60cda1-f6c7-436e-b743-a9891cd657ad             

podpis członka zarządu fundacji*     

 

Opole 31.12.2021 

 miejscowość, data         



 

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


