Formularz
sprawozdania z
działalności Fundacji
za 2019 rok.
1. Dane rejestracyjne
fundacji, tj.:
a. nazwa fundacji:
b. siedziba fundacji:
c. adres fundacji:
d. aktualny adres do korespondencji:
e. adres poczty elektronicznej:
f. data wpisu w Krajowym Rejestrze
Sądowym:
g. numer KRS:
h. statystyczny numer identyfikacyjny
REGON:
i. dane członków zarządu fundacji (imię i
nazwisko, pełniona funkcja):
j. określenie celów statutowych fundacji:

Fundacja Kocham Zapinam
Jedności 87; 42-504 Będzin
Jedności 87; 42-504 Będzin
Jedności 87; 42-504 Będzin
inicjatywakochamzapinam@gmail.com
30.05.2019
788723
383509445
Olga Vitoš, prezes
Marta Sobczyk-Ziebińska, wice prezes
• Edukacja w zakresie prawidłowego i
bezpiecznego przewożenia dzieci w
samochodach i innych pojazdach
drogowych.
• Prowadzenie szkoleń i warsztatów z
zakresu bezpiecznego przewożenia
dzieci.
• Propagowanie
i
wspieranie
bezpiecznego przewożenia dzieci w
samochodach i innych pojazdach
drogowych.
• Prowadzenie
działalności
charytatywnej w różnych prawnie
dopuszczalnych formach
• Udzielanie pomocy społecznej osobom
w trudnej sytuacji finansowej, chcącym
przewozić dzieci w bezpieczny sposób.
• Organizowanie targów, pikników,
festiwali, konferencji i spotkań dla
dzieci.
• Prowadzenie działalności wydawniczej.
• Współpraca z instytucjami naukowymi,
udział w projektach badawczych.
• Prowadzenie warsztatów dla kobiet i
dla rodziców.

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej
z podaniem realizacji celów statutowych:

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie warsztatów i kursów dla
rodziców na temat bezpiecznego
przewożenia dzieci w samochodach i
innych pojazdach drogowych. Zostało
zorganizowanych 6 dwugodzinnych
warsztatów bezpiecznego
przewożenia dzieci.
2. Wydawanie materiałów edukacyjnych
dla rodziców i innych opiekunów
dzieci. Zostało przygotowanych 8
plakatów w wersji pdf.
3. Propagowanie
bezpiecznego
przewożenia dzieci w samochodach i
innych pojazdach drogowych w
internecie.
Fundacja nieustanie
propaguje swoje cele poprzez stronę
internetową www.kochamzapinam.pl,
fanpage
www.facebook.com/kochamzapinam/
oraz
strony
internetowe
www.dzieciorka.pl,
turkusowakropka.com i fanpage tych
stron. Każdego miesiąca posty z
fanpage'a Fundacji docierają do
przynajmniej 10 tys użytkowników.
4. Propagowanie
bezpiecznego
przewożenia dzieci w samochodach i
innych pojazdach drogowych podczas
różnych imprez skierowanych do
rodziców i rodzin z dziećmi. Fundacja
Kocham Zapinam wzięła udział w
Gminnym Dniu Dziecka w Zabierzowie
(2.06.2019).
5. Prowadzenie szkoleń dla Doradców
Bezpiecznego Przewożenia Dzieci.
6. Organizowanie pikników, festiwali,
konferencji, targów i spotkań dla
rodzin z dziećmi.
7. Prowadzenie warsztatów dla kobiet i
dla rodziców.

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

nie dotyczy

4. Odpisy uchwał zarządu
fundacji (niepotrzebne
skreślić):

W załączeniu przekazuję odpisy uchwał zarządu fundacji
Zarząd nie podejmował uchwał.
podjętych w analizowanym okresie sprawozdawczym w
ilości …… szt.
5. Informacje o wysokości uzyskanych
Darowizny: 1034,45 zł
przychodów,
z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek,
zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł
publicznych, w tym z budżetu państwa i
budżetu jednostek samorządu terytorialnego)
oraz formy płatności (np. gotówka, przelew):
6. Informacje o odpłatnych świadczeniach
Brak
realizowanych przez fundację w ramach
celów statutowych z uwzględnieniem kosztów
tych świadczeń:
7. Działalność gospodarcza,
tj.:
a. informacja, czy
fundacja prowadzi
działalność
gospodarczą
(niepotrzebne skreślić):
tak, prowadzi
nie, nie prowadzi
b. informacje o prowadzonej działalności
gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego:
c. wynik finansowy z prowadzonej
działalności gospodarczej:
d. procentowy stosunek przychodu
osiągniętego
z działalności gospodarczej
do przychodu osiągniętego
z pozostałych źródeł:
8. Informacje o kosztach z
wyodrębnieniem formy
płatności (np. gotówka,
przelew) poniesionych na:
a. realizację celów statutowych:

0 zł
0

0 zł

b. administrację (np. czynsze, opłaty
telefoniczne, pocztowe, itp.):
c. działalność gospodarczą:

koszty księgowości (przelew): 2024 zł

d. pozostałe:

0 zł

9. Dane o zatrudnieniu w
fundacji, tj.:
a. łączna liczba osób zatrudnionych w
fundacji:
b. liczba osób zatrudnionych
w fundacji z podziałem na zajmowane
stanowiska:

0 zł

0
nie dotyczy

c. liczba osób zatrudnionych wyłącznie w
działalności gospodarczej:
10. Dane o łącznej kwocie
wynagrodzeń
wypłaconych w fundacji:
…………..………zł, w tym:
a. wynagrodzenia:

nie dotyczy

0 zł

b. nagrody:

0 zł

c. premie:

0 zł

d. inne świadczenia:

0 zł

e. wynagrodzenia osób zatrudnionych
wyłącznie
w działalności gospodarczej:
11. Dane o wysokości
rocznego lub
przeciętnego
miesięcznego
wynagrodzenia
wypłaconego łącznie
członkom zarządu i
innych organów fundacji,
z podziałem na:
a. wynagrodzenia:

0 zł

0 zł

b.

nagrody:

0 zł

c.

premie:

0 zł

d.

inne świadczenia:

0 zł

12. Dane o wysokości
rocznego lub
przeciętnego
miesięcznego
wynagrodzenia
wypłaconego osobom
kierującym działalnością
gospodarczą, z podziałem
na:
a.
wynagrodzenia:

0 zł

b.

nagrody:

0 zł

c.

premie:

0 zł

d.

inne świadczenia:

0 zł

13. Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów
zlecenia:
14. Dane o udzielonych przez
fundację pożyczkach
pieniężnych:
a. wysokość pożyczki:

0 zł

b. pożyczkobiorca:

0 zł

c. warunki przyznania pożyczki:

0 zł

d. podstawa statutowa udzielenia pożyczki:

0 zł

15. Dane o kwotach zgromadzonych na
rachunkach płatniczych,
ze wskazaniem banku w przypadku rachunku
bankowego lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej
w przypadku rachunku członka spółdzielczej
kasy oszczędnościowo-kredytowej, oraz
kwotach zgromadzonych
w gotówce:
16. Dane o wartości nabytych obligacji:
17. Dane o wielkości objętych udziałów lub
nabytych akcji w spółkach prawa handlowego
ze wskazaniem tych spółek:
18. Dane o nabytych
nieruchomościach:
a. wysokość kwot wydatkowanych na
nabycie nieruchomości:
b. przeznaczenie nabytych nieruchomości:

19. Dane o nabytych pozostałych środkach
trwałych:
20. Dane o wartości aktywów fundacji ujętych we
właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów statystycznych:
21. Dane o wartości zobowiązań fundacji ujętych
we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów statystycznych:
22. Dane o działalności zleconej fundacji przez
podmioty państwowe i samorządowe (usługi,
państwowe zadania zlecone
i zamówienia publiczne) oraz wyniku
finansowym tej działalności:
23. Informacja o rozliczeniu fundacji
z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych:
24. Informacja o składanych deklaracjach
podatkowych:
25. Informacja, czy fundacja ustanowiona na
podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o
fundacjach jest instytucją obowiązaną w
rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu:
26. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez
fundację ustanowioną na podstawie ustawy z
dnia 6 kwietnia 1984 r.
o fundacjach płatności w gotówce o wartości

0 zł
0 zł

0 zł
0 zł
0 zł
0 zł

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

nie dotyczy

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:
27. Informacja, czy w okresie sprawozdawczym
nie była
była przeprowadzona w fundacji kontrola, a
jeśli była – to należy wskazać organ
kontrolujący oraz wyniki kontroli:
Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Fundacji:

