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      OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI  

 
 

 

I. Dane fundacji: 

 

Nazwa: Fundacja  Kapucyńska  imienia  błogosławionego  Aniceta  Koplińskiego 

Adres siedziby: ul. Kapucyńska 4, 00-245 Warszawa  

 

Numer KRS:  0000373790  

Identyfikator REGON:  142739732 

Identyfikator NIP:  525-24-97-847 

 

Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 22 grudzień 2010 r. 

 

Rada Fundacji: 

 

 Radosław Marek  Pazura - Fundator 

 Br. Andrzej Kiejza - Minister Prowincjonalny 

 Br. Bogdan Augustyniak - Przewodniczący Rady Fundacji 

 Krzysztof Andrzej Wąsowski 

 Dariusz Skłodowski 

 

Zarząd Fundacji: 

 

 Marek Seretny - Prezes Zarządu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  str. 4 

 

 

II. Zasady, formy i zakres działalności statutowej 

 

Celami Fundacji są:  

1. Działalność charytatywna na rzecz osób ubogich, chorych, cierpiących, polegająca w 

szczególności na świadczeniu pomocy wspierającej wydawanie posiłków dla osób ubogich i 

bezdomnych. 

2. Współpraca z instytucjami oraz organizacjami realizującymi zadania zbieżne z celem Fundacji. 

3. Pomoc humanitarna. 

4. Pomoc społeczna. 

5. Działalność szkoleniowa, oświatowa i edukacyjna. 

6. Ochrona zdrowia i życia. 

7. Działalność sportowa i turystyczna. 

8. Działalność w dziedzinie kultury i sztuki. 

9. Tworzenie chrześcijańskiej więzi braterskiej z osobami i rodzinami znajdującymi się 

w trudnej sytuacji życiowej. 

10. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 

11. Działania wspierające na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. 

12. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje 

pozarządowe oraz kościelne osoby prawne i jednostki organizacyjne, działające na podstawie 

przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, prowadzące 

działalność w zakresie analogicznym do zakresu działania niniejszej fundacji. 

Fundacja realizuje cele statutowe prowadząc oraz wspierając finansowo, rzeczowo lub 

organizacyjnie inne podmioty prowadzące działalność w zakresie: 

1. Budowy oraz prowadzenia i pomagania w prowadzeniu punktów wydawania posiłków, 

artykułów spożywczych i innych osobom najuboższym, bezdomnym. 

2. Niesienia pomocy materialnej najuboższym m.in. osobom starszym, samotnym, chorym, 

rodzinom wielodzietnym, rodzinom patologicznym, samotnym matkom osobom uzależnionym i 

współuzależnionym. itp. 

3. Udzielania wsparcia psychicznego i psychoterapeutycznego, duchowego oraz w innych 

dziedzinach w zależności od predyspozycji i umiejętności członków – podmiotom wymienionym w 

pkt.l. 

4. Prowadzenia działalności oświatowo-wychowawczej w formie świetlic, ognisk profilaktyczno-

wychowawczych dla dzieci i młodzieży. 

5. Organizowania i wspierania inicjatyw kulturalnych dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich 

 i patologicznych. 

6. Organizowania różnych form wypoczynku, w tym kolonii dla dzieci i młodzieży z rodzin 

ubogich i patologicznych. 

7. Organizowania i prowadzenia domu pobytu dla osób starszych. 

8. Współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi 

 i Kościołem Katolickim w zakresie: 

a) prowadzenia działań profilaktycznych w kierunku zwalczania alkoholizmu i innych patologii 

życia społecznego, 

b) pobudzania i wyzwalania inicjatyw mających na celu wytrącanie z obojętności na potrzeby 

bliźnich. 
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III. Działania fundacji 
 

Wstęp 

 

Działalność Fundacji Kapucyńskiej polega na pracy wychowawczej z osobami bezdomnymi i 

ubogimi, z których większość nie korzystała z dostępnych narzędzi pomocy socjalnej oraz 

społecznej.  

Swoją ofertę fundacja adresuje do grupy około 200 osób przychodzących regularnie na posiłek do 

Jadłodajni przy ul. Miodowej w Warszawie, prowadzonej przez Braci Mniejszych Kapucynów.  

Stała obecność bezdomnych przy klasztorze wytworzyła dla nich sprzyjającą przestrzeń, w której 

czują się bezpiecznie i przyjaźnie. Stanowi to idealne podłoże do pracy nad odbudową ich  

kompetencji społecznych i integracji.  

W 2013 roku fundacja kontynuowała realizację projektów służących aktywizacji społecznej i  

zawodowej osób bezdomnych. Dodatkowo wdrożyła cykliczne wydarzenie „Artyści dla 

bezdomnych”, którego celem jest zwróceniu uwagi społeczeństwa na problem bezdomności oraz 

stworzenie możliwości przełamywania barier w kontakcie z osobami bezdomnymi. Fundacja 

zorganizowała również debatę „Czy wolontariat jest męski?”, zachęcając społeczeństwo do 

zaangażowania się w różne formy działań wolontariackich na rzecz osób bezdomnych. W 2014 

roku zrealizowana została akcja „Bezdomni dla bezimiennych”, w której podopieczni fundacji oraz 

wolontariusze partnera posprzątali anonimowe groby na Cmentarzu Komunalnym Północnym w 

Warszawie. Akcja związana była ze stałym przedsięwzięciem fundacji – wybijaniem 

nieśmiertelników bezdomnym, celem zmniejszenia liczby bezimiennych grobów z napisem NN.  

Dzięki działaniom fundacji wzrosła wśród osób bezdomnych świadomość jej oferty pomocowej.  

W 2014 roku w poszczególnych cotygodniowych spotkaniach projektowych uczestniczyło od 50 do 

90 osób bezdomnych. Jadłodajnia na Miodowe w Warszawie, stała się nie tylko miejscem, gdzie 

potrzebujący mogą zjeść zupę, ale również skorzystać z wielu innych form wsparcia w zależności 

od ich potrzeb. 

Rezultatem prowadzonych przez fundację akcji angażujących społeczeństwo w pomoc na rzecz 

osób bezdomnych, jest jej zwiększona rozpoznawalność oraz pozytywny wizerunek jako 

organizacji mądrze pomagającej bezdomnym. Pomocna przy tym okazała się również  owocna 

współpraca z mediami, które wspierały na bieżąco fundację w promocji wydarzeń oraz prezentacji 

jej działań. 

Głównym zadaniem fundacji jest zbiórka funduszy na budowę Kapucyńskiego Ośrodka Pomocy dla 

osób ubogich i bezdomnych, przy klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Warszawie. Ośrodek 

ma być miejscem, gdzie potrzebujący otrzymają nie tylko posiłki, ale także znajdą wsparcie 

duchowe, psychologiczne i socjalne. Celem pozyskania środków finansowych, w ramach 

działalności gospodarczej kontynuowano w 2014 roku sprzedaż cegiełki – mydełko „Nadzieja”. 

Twarzą kampanii promocyjnej jest fundator fundacji – Radosław Pazura. 

Strona internetowa, blog oraz facebook są dominującymi sposobami docierania do różnych grup, 

instytucji oraz osób indywidualnych jak i upowszechniania informacji o sytuacji osób bezdomnych. 

W 2014 roku ze sklepu internetowego fundacji, na którym dostępne są produkty: mydełko 

„Nadzieja” oraz różańce wykonane przez osoby bezdomne skorzystało 108 klientów. 

W działania fundacji w roku obrotowym zaangażowanych było 22 wolontariuszy, dla których w 

ramach gratyfikacji przygotowano spotkania i wydarzenia integracyjne.  

W 2014 roku fundacja zatrudniała na stałe jedną osobę na stanowisku: koordynator projektów oraz 

dwie osoby w oparciu o umowę zlecenie na stanowiskach: koordynator wolontariatu, pracownik do 

prowadzenia księgowości i rozliczeń finansowych.  
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W roku obrotowym 2014 do najważniejszych działań fundacji w ramach działalności 

statutowej zaliczyć należy: 

 

a) Akcja „Nieśmiertelniki dla bezdomnych” 

W 2014 roku kontynuowano wydawanie chętnym osobom bezdomnym metalową blaszkę  

z łańcuszkiem, tzw. nieśmiertelnik. W przypadku nagłej śmierci bezdomnego, nieśmiertelnik 

pozwoli ustalić jego tożsamość, a tym samym zmniejszyć liczbę osób pochowanych anonimowo.  

Widnieje na nim m.in. imię i nazwisko bezdomnego oraz nazwa: Fundacja Kapucyńska, jako ICE 

(ang. in case of emergency, pol. w nagłym wypadku), skrót informujący ratowników, do kogo 

powinni zadzwonić w razie nagłego wypadku. Dla osób bezdomnych nieśmiertelniki to również 

symbol przynależności do Boga oraz wyraz ich duchowej więzi z Kościołem Braci Mniejszych 

Kapucynów. W 2014 roku wydano w sumie 31 nieśmiertelników. Od początku trwania akcji 

(kwiecień 2011 r.) wybito osobom bezdomnym 894 nieśmiertelników. 

 

b) Projekt „Anioł w Warszawie” – projekt wspierający osoby bezdomne w procesie wychodzenia 

z bezdomności. 

W 2014 roku fundacja kontynuowała rozpoczętą w 2011 roku realizację projektu „Anioł  

w Warszawie”, który jest zindywidualizowaną formą wolontariatu. Projekt stanowi główny obszar 

działania partnerstwa na rzecz wychodzenia z bezdomności. Ma on służyć integracji i aktywizacji 

osób bezdomnych, poprzez ich szeroko rozumiane indywidualne wsparcie w procesie wychodzenia 

z bezdomności.  

Projekt zakłada przydzielenie każdej osobie bezdomnej (beneficjentowi) swoistego asystenta 

spośród wolontariuszy, który będzie przysłowiowym Aniołem Stróżem. Rola wolontariusza Anioła 

to wspieranie osoby bezdomnej w procesie wychodzenia z bezdomności, a także motywowanie do 

podejmowania prób usamodzielniania się. 

W roku 2014 w ramach projektu zamknięto prowadzoną od 2011 roku współpracę z dwoma 

beneficjentami, którzy  zrealizowali główne cele Indywidualnych Planów Działania, powracając  

do pełnego życia w społeczeństwie. Jeden z beneficjentów przystąpił do projektu w 2014 roku 

realizując w ciągu pół roku zamierzone cele. W roku obrotowym z powodu słabej motywacji oraz 

niepodjęcia terapii uzależnień zerwano kontrakt z dwoma bezdomnymi, którzy przystąpili do 

projektu w 2012 roku. Jeden beneficjent, który podpisał kontrakt w 2013 roku, z powodu 

odwieszenia wyroku po 2 miesiącach współpracy trafił do więzienia. W roku obrotowym 

rozpoczęto i kontynuowano do końca roku realizację  Indywidualnych Planów Działania jeszcze 

dwóch beneficjentów. 

W trakcie projektu zarówno Anioł jak i jego podopieczny mogą liczyć na wsparcie psychologiczne, 

świadczone przez dwóch psychologów, współpracujących z fundacją.        

 

c) Spotkania wspólnoty duszpasterskiej „Schody do Nieba” 

Ważnym punktem pomocy osobom bezdomnych w procesie ich powrotu do społeczeństwa jest 

wsparcie duchowe. W 2014 roku fundacja kontynuowała organizację spotkań wspólnoty 

duszpasterskiej dla osób ubogich i bezdomnych. W cotygodniowych spotkaniach uczestniczyło 

średnio 80 osób. Spotkania są okazją do budowania relacji z osobami potrzebującymi, celem 

zachęcania ich do współpracy z fundacją, w ramach projektu „Anioł w Warszawie”. 

 

d) Akcja „Post 40 godzinny w intencji bezdomnych” 

W marcu 2014 roku fundacja zorganizowała po raz trzeci 40-godzinny post w intencji osób 

bezdomnych. Celem tej cyklicznej akcji jest zaangażowanie społeczeństwa w ofiarowanie postu o 

chlebie i wodzie za wychodzenie z bezdomności i uwolnienie bezdomnych od uzależnień. 

Tylko przez portal Facebook do akcji włączyło się 110 osób. Uroczystym zakończeniem Postu była 

wspólna Eucharystia w kościele Braci Kapucynów oraz posiłek z bezdomnymi. 
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e) III Festyn św. Feliksa 

W maju 2014 roku fundacja współorganizowała III Festyn św. Feliksa, który odbył się na 

dziedzińcu Klasztoru Braci Kapucynów w Warszawie. W przygotowanie festynu zaangażowały  

się wszystkie wspólnoty działające przy klasztorze Kapucynów. Celem Festynu jest przybliżanie 

społeczeństwu działań organizatorów oraz postaci św. Feliksa z Cantalice, którego Kościół 

wspomina 18 maja (tego dnia Kapucyni odprawiają specjalne nabożeństwa z błogosławieństwem 

oleju św. Feliksa oraz namaszczeniem nim głównie dzieci).  

 

g) Pielgrzymka bezdomnych na Jasną Górę 

Fundacja przygotowała grupę 22 bezdomnych do pielgrzymki na Jasną Górę z Katolickim 

Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych.  

Dla osób bezdomnych udział w pielgrzymce to istotne doświadczenie wspólnoty, dzięki któremu  

zdobywają siły do walki ze słabościami i uzależnieniami. Na potrzeby zgromadzenia ekwipunku dla 

bezdomnych pielgrzymów zorganizowano zbiórkę publiczną darów rzeczowych. Bezdomni w 

zamian za okazane wsparcie, w trakcie 9 – dniowego pielgrzymowania modlili się w  

intencjach powierzonych im przez darczyńców oraz wolontariuszy. 

 

i) Akcja „Bezdomni dla bezimiennych”.  

W październiku 2014 roku fundacja zorganizowała akcję sprzątania grobów N.N. przez 

bezdomnych na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie. Akcja związana była ze stałym 

przedsięwzięciem fundacji – wybijaniem nieśmiertelników dla bezdomnych, celem zmniejszenia 

liczby bezimiennych grobów. W akcji udział wzięło 12 bezdomnych. Przy wsparciu 6 

wolontariuszy udało się im posprzątać około 900 grobów. Dla podopiecznych fundacji 

zaangażowanie w akcję wiązało się z dużymi emocjami ze względu na świadomość, że większość 

pochowanych osób N.N to bezdomni. Z jednej strony celem akcji było oddanie szacunku 

zapomnianym zmarłym, a z drugiej strony wzmocnienie w bezdomnych motywacji do zmiany 

swojego życia. Akcja poprzez medialną promocję spotkała się z dużą społeczną aprobatą, ukazując 

bezdomnych, którzy chcą się aktywizować, tylko potrzebują mieć ku temu okazję. 

 

j) VII Warszawskie Zaduszki Bezdomnych 

W listopadzie 2014 roku fundacja zorganizowała po raz kolejny Zaduszki Bezdomnych, które 

odbyły się w jadłodajni Braci Kapucynów. Wzięło w nich udział blisko 100 bezdomnych. 

Wolontariusze i bezdomni łączyli się we wspólnej modlitwie, której towarzyszyły wspomnienia 

bezdomnych o zmarłych kolegach i bliskich. Jednym z celów Zaduszek jest uświadomienie 

podopiecznym fundacji, że pamięć o nich nie przemija z chwilą ich śmierci. W modlitwie nie mogło 

zabraknąć również intencji za N.N. – nikomu nieznanych, leżących w bezimiennych grobach. 

 

k) Akcja „Paczka dla bezdomnego” 

W grudniu 2014 roku fundacja zorganizowała bożonarodzeniową akcję, dzięki której najbiedniejsi 

otrzymali świąteczne upominki, czyli najbardziej potrzebne do życia produkty. Zbiórka publiczna 

ubrań i żywności trwała dwa tygodnie i pozwoliła przygotować 100 paczek świątecznych. Dary 

zostały wręczone podopiecznym fundacji na wigilijnym spotkaniu wspólnoty duszpasterskiej 

„Schody do nieba”. Wolontariusze dołożyli wszelkich starań, aby osoby bezdomne tego dnia, w 

atmosferze radości i dzielenia się prezentami poczuły namiastkę domu.  
 

l) Projekt „Bezdomnych spotkania z kulturą” - projekt aktywizujący społecznie osoby 

bezdomne 

W roku 2014 fundacja kontynuowała rozpoczętą w 2012 roku organizację spotkań bezdomnych z 

filmem i literaturą. W miarę możliwości na spotkania zapraszane były znane osoby ze świata 

mediów, które dzieliły się swoimi umiejętnościami i talentem. Pokazom filmów często  
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towarzyszyły wykłady na temat nurtów światowego kina. 

Spotkania stanowią formę aktywizacji społecznej podopiecznych fundacji. Kontakt z kulturą 

wyzwala twórcze potencjały w osobach bezdomnych, pobudza ich i motywuje do działania. Dzięki  

spotkaniom uczestnicy integrują się między sobą, a także otwierają się na kontakt ze 

społeczeństwem. W 2014 roku uczestniczyło w nich około 80 osób bezdomnych. Spotkania 

sprzyjają budowaniu relacji z osobami potrzebującymi, celem zachęcania ich do współpracy z 

fundacją, w ramach projektu „Anioł w Warszawie”.  

 

W roku obrotowym 2014 do najważniejszych działań fundacji w ramach działalności 

gospodarczej zaliczyć należy: 

 

 

a) Projekt „Aktywizacja osób bezdomnych poprzez spotkania grupy robiącej różańce” 

W 2014 roku fundacja kontynuowała realizację projektu aktywizacji osób bezdomnych poprzez 

spotkania grupy robiącej różańce. Projekt ma na celu zwiększenie poziomu aktywności społecznej  

i zawodowej osób bezdomnych. Osoby bezdomne na cotygodniowych spotkaniach, w towarzystwie 

wolontariuszy fundacji, nawlekają koraliki na sznurek, celem wykonania różańca.  

Cechą wyróżniającą różańce jest doczepiona do nich plakietka z imieniem bezdomnego i czasem 

trwania jego bezdomności. Osoba, która otrzyma różaniec proszona jest o modlitwę w intencji 

danego bezdomnego.  

Fundusze uzyskane ze sprzedaży różańców przeznaczane są na realizację celów statutowych 

fundacji. 

 

c) Dystrybucja produktu fundacji  - mydełko „Nadzieja” 

W 2014 roku w ramach działalności gospodarczej fundacja kontynuowała sprzedaż i promocję 

produktu mydełko „Nadzieja”, jako cegiełki na budowę Kapucyńskiego Ośrodka Pomocy dla osób 

bezdomnych i ubogich. Mydełko „Nadzieja”, to miodowe, polskie mydło wyprodukowane z 

naturalnych składników na bazie Białego Jelenia – który jest jednym z najbardziej tradycyjnych 

mydeł w Polsce. Twarzą kampanii promocyjnej mydełka „Nadzieja” jest fundator fundacji – 

Radosław Pazura. W roku 2014 fundacja sprzedała 3 557 sztuk mydełek. Produkt dystrybuowany 

jest kanałami dystrybucji tj.: sprzedaż podczas akcji fundacji, wizyt w parafiach/wspólnotach, na 

furcie klasztornej, w sklepiku internetowym i poprzez wolontariuszy. 

 

d) Akcja „Obdaruj najbliższych, pomagając innym” 

Świąteczny upominek dla najbliższych i dar serca dla bezdomnych w jednym – to 

bożonarodzeniowa akcja fundacji, dzięki której można połączyć kupowanie prezentu z pomocą 

ubogim. W grudniu 2014 roku można było zakupić w sklepie internetowym fundacji i na furcie 

klasztornej  zestaw świąteczny, w skład którego wchodziły produkty: mydełko „Nadzieja” i 

różaniec wykonany przez osobę bezdomną. Zestaw kosztował 12 zł, w trakcie akcji został 

sprzedany w ilości 165 sztuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  str. 9 

 

 

IV. Informacje Finansowe 
 

Fundacja  sporządza sprawozdanie finansowe  i sprawozdanie merytoryczne wymagane ustawą ( 

art. 45 ) na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, ze szczegółowością określoną w załączniku nr 1 

do ustawy o rachunkowości. Prowadząc księgi rachunkowe fundacja uwzględnia specyficzne 

warunki działalności określone przepisami rozporządzenia w sprawie zasad gospodarki finansowo- 

charytatywnej opartej na przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.  Księgi rachunkowe fundacji w 

roku obrotowym 2014 prowadzone były w programie księgowym wraz z wykorzystaniem 

programów informatycznych: wspomagającego ich prowadzenie o nazwie: 

- Asseco SoftLab 

Ewidencja księgowa na kontach księgi głównej spełnia następujące zasady: 

- zasadę podwójnego księgowania, 

- systematycznego i chronologicznego prowadzenia ewidencji na kontach księgi głównej, 

- zapewnienia chronologicznego ujęcia zdarzeń gospodarczych ich kolejną numerację, 

  ciągłość liczenia sum zapisów oraz umożliwia jednoznaczne powiązanie ze sprawdzonymi 

  i zatwierdzonymi dowodami księgowymi. 

Otwarcia ksiąg rachunkowych w roku 2014 dokonywało się na: 

- dzień rozpoczęcia działalności, 

- początek każdego następnego roku obrotowego, 

Księgi w fundacji otwierało się w ciągu 15 dni od dnia wymienionych zdarzeń.  

Otwarcia ksiąg rachunkowych pod datą rozpoczęcia działalności dokonuje się przez wprowadzenie 

do ewidencji księgowej stanu aktywów i pasywów, potwierdzonego spisem z natury rzeczowych 

składników majątku i gotówki . 

1) Przychody fundacji:  

Przedmiotem i celem podstawowej działalności fundacji jest pozyskiwanie środków finansowych 

na realizację celów statutowych oraz prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży 

produktów fundacji: różańców, mydełek „Nadzieja” oraz sprzedaży usług terapeutycznych. 

Dochody fundacji pochodziły w szczególności z: 

      a)   darowizn 

b)  prowadzonej działalności gospodarczej 

 

Przychody z działalności statutowej i gospodarczej     
      
      

Przychody z działalności statutowej 31 grudnia 2014 

Składki brutto określone statutem 0,00 

Inne przychody określone statutem 5 000,00 

Darowizny, dotacje, subwencje 144 976,38 

Niewykorzystany zysk z lat biegłych ujęty w roku bieżącym 291 562,74 

  441 539,12 

    

Przychody z działalności gospodarczej 31 grudnia 2014 

Przychody z tytułu usług terapeutycznych 6 610,00 

Przychody ze sprzedaży towarów 30 345,71 

Przychody ze sprzedaży produktów i usług 19 288,24 

  56 243,95 
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2) Koszty fundacji: 

 

Kosztami działalności fundacji są koszty związane z prowadzoną działalnością statutową 

i działalnością gospodarczą w zakresie sprzedaży produktów fundacji: różańców, mydełek 

„Nadzieja” oraz sprzedaży usług terapeutycznych. 

 

B. 
Koszty ogółem z działalność statutowej i gospodarczej 

102 741,97 

I. Koszty realizacji zadań statutowych 73 218,73 

1 Koszty z działalności gospodarczej 29 523,24 

a Amortyzacja 0,00 

b Zużycie materiałów i energii 4 898,28 

c Usługi obce  7 028,00 

d Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 7 032,67 

e Koszt własny sprzedanych towarów 10 564,29 

C. Wynik finansowy na działalności - razem 103 478,36 

I. Wynik finansowy na działalności statutowej 76 757,65 

II. Wynik finansowy na działalności gospodarczej 26 720,71 

D. Koszt administracyjne 45 786,00 

1. Zużycie materiałów i energii 384,70 

2. Usługi obce  12 729,26 

3. Podatki i opłaty 490,00 

4. Wynagrodzenia oraz ubezp.społeczne i inne świadczenia 32 182,04 

5. Amortyzacja 0,00 

6 Pozostałe 0,00 

F. Pozostałe koszty (niewymienione w poz.B,D i H) 1 858,34 

 

3) Wynagrodzenia 

 

     1. Dane o : 

       a)  liczbie osób zatrudnionych w organizacji lub fundacji z podziałem według 

             zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie 

                    w działalności gospodarczej. 

      W roku obrotowym w fundacji zatrudnione na stałe były dwie osoby: na stanowisku 

      koordynatora projektów, w oparciu o umowę o pracę, a także specjalista ds. promocji i mediów.  

      W roku obrotowym w fundacji zatrudnionych było także dwóch pracowników w oparciu 

         o  umowę zlecenie na stanowiskach: 

      - koordynator wolontariatu, 

      - pracownik do prowadzenia księgowości i rozliczeń finansowych.    
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      b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez organizację lub fundację 

       z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia,  

       z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie 

       w działalności gospodarczej. 

       Fundacja w roku obrotowym wypłaciła pracownikom wynagrodzenie w kwocie 

       78 171,44 zł. 

       

      Wchodzą w to wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych przy całej działalności 

        fundacji: 

      - koordynator projektów w ramach umowy o pracę – 31 369,95 zł brutto 

      - specjalista ds. promocji i mediów w ramach umowy o pracę – 5311,75 zł brutto 

      - koordynator projektów i wolontariatu w ramach umowy zlecenie – 18 059,74 zł 

        Brutto 

      - składki zus z umowy o pracę i zlecenie – 8 749,21 zł 

      - pracownik do prowadzenia księgowości i rozliczeń finansowych w ramach umowy 

        zlecenie – 7 487,93 zł brutto  

      - psycholog prowadzący warsztaty i konsultacje indywidualne w ramach umowy o dzieło 

       – 1 973,00 zł brutto 

      - psycholog prowadzący warsztaty i konsultacje indywidualne w ramach umowy o dzieło 

       – 1783,00 zł brutto 

       - pracownik do dystrybucji produktów – 3 436,86 zł brutto 

      c) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia i umów o dzieło 

      Fundacja w roku obrotowym wydała na wynagrodzenie ze stosunku umowy zlecenia 

      kwotę w wysokości 32 879,59 zł.  

      - koordynator projektów i wolontariatu w ramach umowy zlecenie – 18 059,74 zł 

        Brutto 

      - składki zus z umów zlecenie – 139,06 

      - pracownik do prowadzenia księgowości i rozliczeń finansowych w ramach umowy 

        zlecenie – 7 487,93 zł brutto  

      - psycholog prowadzący warsztaty i konsultacje indywidualne w ramach umowy o dzieło 

       – 1 973,00 zł brutto 

      - psycholog prowadzący warsztaty i konsultacje indywidualne w ramach umowy o dzieło 

       – 1783,00 zł brutto 

       - pracownik do dystrybucji produktów – 3 436,86 zł brutto 

 

    4) Rachunki bankowe 

 
  Fundacja posiada główny rachunek bankowy oraz rachunek pomocniczy w Citibank Handlowy, 

który został otwarty w lutym 2011 r.  

 
Banki 21 888,83 44 631,22 

Inne środki pieniężne 220 000,00 260 000,00 

  

   5) Wartości aktywów 
 

      Wartość aktywów na koniec roku obrotowego przedstawiona jest w poniższym zestawieniu:  

 

AKTYWA OBROTOWE 354 303,37 

Zapasy 23 470,39 
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Należności krótkoterminowe 114,25 

Inwestycje krótkoterminowe 330 718,73 

 środki pieniężne  330 718,73 

 

6) Wartości zobowiązań 
 

Zobowiązania na koniec roku obrotowego przedstawione są w poniższym zestawieniu. 

Wycenione zostały według wartości nominalnej.  

 

         Zobowiązania z tytułu: 

II  Zobowiązania krótkoterminowe 3 906,61 

1 wobec jednostek powiązanych 929,96 

a z tyt.dostaw i usług 929,96 

2  wobec pozostałych jednostek 2 976,65 

a   kredyty i pożyczki 0,00 

b   zobowiązania publiczno-prawne 2 976,65 

c   inne zobowiązania finansowe 0,00 

 

7) Fundacja w roku obrotowym składała deklaracje podatkowe: 

 

- PIT 4R (deklaracja o wpłaconych zaliczkach na podatek dochodowy), 

- PIT 11 (informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy), 

      - CIT-8/ CIT-O/ CIT-D  (informacja o osiągniętych przychodach i poniesionych kosztach). 

 

  8) Inne informacje: 

 

- Fundacja w roku działania 2014 nie udzielała żadnych pożyczek, nie posiadała wartości 

nabytych obligacji, a także nieruchomości i środków trwałych. 

- W roku działania 2014 nie było działalności zleconych przez podmioty państwowe i 

samorządowe. Nie było także przeprowadzanej kontroli.  

 

 
     Sporządzili:       Zatwierdzili: 
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Warszawa 11.01.2016 
 

 
 
 

Uchwała nr 1/2016  
 
  Rady Fundacji Kapucyńskiej  im. bł. Aniceta Koplińskiego z dnia 11.01.2016r o 
zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego z działalności Fundacji za rok 2014 
(01.01.2014 -  31.12.2014) 

 
 
 
 

Na podstawie par. 15.C statutu Fundacji Rada Fundacji jednogłośnie zatwierdza 
sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji za rok 2014 (01.01.2014-31.12.2014).  

 

 

 

 

 

Protokolant        Przewodniczący Rady 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
 
   
Stanowiące załącznik do niniejszej uchwały  
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Protokół z zebrania Rady Fundacji Kapucyńskiej im. bł. Aniceta Koplińskiego  
 z dnia 11.01.2016r 

 
 
 

 
W dniu 11.01.2016r. w siedzibie Fundacji przy ul. Kapucyńskiej 4 w Warszawie odbyło się zebranie 
Rady Fundacji. 
 
W zebraniu udział wzięli członkowie Rady Fundacji w składzie: 
Brat Andrzej Kiejza, Brat Bogdan Augustyniak, Radosław Pazura, Dariusz Skłodowski, Krzysztof 
Wąsowski. 
W zebraniu uczestniczył także prezes zarządu – Marek Seretny przedstawiający sprawozdanie 
merytoryczne z działalności Fundacji za okres 01.01.2014 – 31.12.2014. Zgodnie z par. 15 pkt. c 
statutu zebranie prowadził przewodniczący Rady Fundacji.  
Protokołowanie i przygotowanie dokumentów z zebrania zostało powierzone Markowi Seretny. 

 
 
 
 
 

Protokolant        Przewodniczący Rady 

 


