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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI 
FUNDACJI WŁĄCZ SIĘ 

ZA 2019 ROK 
 
Niniejsze sprawozdanie  z działalności fundacji zostało sporządzone na podstawie art. 12 ust. 4 
ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach ( Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z 1997 r. Nr 121, 
poz. 769 i z 2000 r. Nr 120, poz. 1268) oraz  zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z 
działalności fundacji (Dz. U. z 2001 r. Nr 50, poz. 529 oraz Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1291). 
 

1)  dane rejestracyjne fundacji: 
 

a)  nazwa fundacji:  
Fundacja Włącz Się 

b)  siedziba fundacji, c) adres fundacji, d) aktualny adres do korespondencji :  
ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów  

e)  adres poczty elektronicznej:  
fundacja@fundacjawlaczsie.pl  

f)  data i miejsce rejestracji:  
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego, dnia 9 sierpnia 2012r.  

g)  numer KRS:  
0000429316  

h)  statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON:  
302180333   

i)  dane członków zarządu fundacji (imię i nazwisko, pełniona funkcja), 
Teresa Grzebita – Prezes Zarządu 
Lucyna Trojanowska – Wiceprezes Zarządu 
Milena Cichoń – Sekretarz Zarządu 
Grzegorz Tyluś – Członek Zarządu  
Piotr Szkop – Członek Zarządu 
Aleksander Rutkowski – Członek Zarządu  

j)  określenie celów statutowych fundacji; 
Celami fundacji są:  

1. Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju dzieci i dorosłych, 
ochrony zdrowia oraz ratowania życia, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o 
charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym. 

2. Udzielanie pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej 
i materialnej. 

3. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie promowania i szerzenia oświaty 
wśród osób i dzieci mających do niej utrudniony dostęp, w tym wspieranie osób 
szczególnie uzdolnionych, a także osób nie mogących realizować swoich 
przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych.  

 

2)  zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych;  
 
Fundacja realizuje swój cel poprzez: 
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1) Pomoc finansową i rzeczową dla dzieci i dorosłych szczególnie zagrożonych utratą zdrowia 

lub życia oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.  
2) Organizowanie akcji pomocy również z udziałem innych podmiotów. 
3) Organizowanie, wspieranie i finansowanie różnych form imprez kulturalnych, 

charytatywnych, artystycznych oraz rekreacyjno-sportowych na rzecz realizacji celów 
Fundacji.  

4) Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe zakładów opieki zdrowotnej prowadzących 
działalność w zakresie ratowania zdrowia lub życia, jak również domów dziecka  i innych 
placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podmiotów prowadzących działalność w 
zakresie zdrowia, edukacji, opieki oraz wychowania dzieci i młodzieży. 

5) Promowanie Wolontariatu wśród młodych ludzi. Nauka odpowiedzialności społecznej.   
❖ 3)  . Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych; Rok 2019 jest 

ósmym rokiem działalności fundacji, w którym przede wszystkim skupiono się na podążaniu 
wyznaczonymi kierunkami aktywności i rozwijaniu dotychczasowej działalności. Zrealizowano kilka 
projektów takich jak: 

 
❖ W ramach 4 edycji Wolontariatu Pracowniczego – projektu uruchomionego we wrześniu 2016 

r. z inicjatywy społecznej wyremontowaliśmy Dom Dziecka nr 6 w Poznaniu, Rodzinny Dom 
Dziecka w Pełczycach, Świetlicę środowiskową Młodzi Niegniewni, Polskie Stowarzyszenie 
na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zakopanem, salę w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Chodzieży oraz pokój dzienny w placówce DZWONECZEK należącej do 
Stowarzyszenia Uśmiech Dziecka w Jastrowiu.  

❖ W ramach Wolontariatu zorganizowano piękną akcję w schronisku dla zwierząt w Sokołowie 
Podlaskim – podarowaliśmy tej placówce sprzęt AGD, karmę dla psów, wiatrochrony, miski i 
wiaderka. Podobna akcja odbyła się w grudniu 2019. Tym razem Wolontariusze odwiedzili 
schronisko w Nowym Dworze Mazowieckim. Z pomocą Fundacji udało się zakupić budy dla 
psów, karmę oraz koce dla czworonogów.  
Pełnym sukcesem zakończyła się także zorganizowane przez Fundację akcje charytatywne w 
formie Turnieju Sportowego oraz biegu charytatywnego „Dla Marysi”.  Koleją formą 
aktywności wolontariackiej była organizacja turnieju FIFA z okazji dnia dziecka we Wsi 
Nadrybie. Wspólna zabawa w środowisku wiejskim sprawiła dzieciom olbrzymią frajdę. 
 
Wysiłek i poświęcenie, jakie dali z siebie Wolontariusze Fundacji podczas 
przygotowywania akcji pokazuje, jak wielkie  mają serca. 
 
W projekcie uczestniczyło 11 drużyn konkursowych. Fundacja przekazała na ten cel środki 
pieniężne oraz sprzęt AGD i RTV do wyposażania remontowanych placówek i mieszkań a 
także finansowała organizację imprez o charakterze dobroczynnym.  
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❖ W 2019 roku Fundacja kontynuowała projekt zbiórek publicznych dla swoich podopiecznych 

umożliwiających wpłaty bezpośrednie online na stronie Fundacji.  Zostały uaktywnione 
zbiórki dla 5 podopiecznych.  
 
❖ W roku 2019 w siedzibie Fundacji odbyły się 3 kiermasze oraz 1 wyprzedaż: „Wakacyjny” 

zakończony zebraną kwota w wysokości 9745,60 zł, „wyprzedaż magazynowa”, gdzie 
uzbierano kwotę 1232,45 zł, oraz największy Świąteczny , na którym licytowano 
darowizny i zebrano kwotę 27 368,94 zł. Całość zebranej kwoty – czyli 38 346,99 zł – 
została przekazana na cele statutowe Fundacji Włącz Się a w szczególności dla Juliana 
Adamskiego i Henryka Krawczyka.   

 
❖ Tradycją stało się, iż bardzo mocno stawiamy na promowanie aktywnego trybu życia, 

szczególnie u naszych najmłodszych Podopiecznych. Jak co roku zorganizowaliśmy z okazji 
Dnia Dziecka wyjazd, tym razem była to wyprawa iście Militarna. W dniach 30 i 31 maja 
wspólnie ze Stowarzyszeniem Uśmiech Dziecka z Jastrowia oraz zaprzyjaźnionymi 
Rodzinami Zastępczymi zabraliśmy dzieci na 2- dniową wycieczkę do Bornego Sulinowa. 
W programie znalazły się m.in. spływ Kajakowy, Park linowy  w Rudnicy, oraz militarna 
zabawa terenowa z Rudą i Ślimakiem. Na koniec postrzelaliśmy w prawdziwego karabinu i 
przejechaliśmy się pojazdami militarnymi.  
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❖ Fundacja Włącz Się wsparła w tym roku kilka placówek oświatowych tj. Gimnazja, 
Przedszkola, Szkoły, Stowarzyszenia, MOS-y,  przekazując im darowizny rzeczowe w postaci 
drobnego sprzętu AGD, IT oraz innych drobiazgów.  

 
❖ W roku 2019 Fundacja Włącz Się miała przyjemność już po raz czwarty z firmą TERG S.A. zapraszać 

swoich stałych i nowych partnerów do zorganizowania akcji charytatywnej na rzecz potrzebujących, 
Dzieci z Domów Dziecka. Planowany budżet, który miał zostać przekazany na świąteczne upominki 
dla partnerów, firmy TERG S.A. i Electro.pl został przekazany do lokalnych Domów Dziecka za 
pośrednictwem Fundacji Włącz Się. Domy Dziecka, które zostały obdarowane to podopieczni 
Stowarzyszenia uśmiech Dziecka z Jastrowia, Domu Dziecka ze Szczecinka. W akcję Fundacji 
włączyły się takie firmy jak:   
Andrzej Wiliński Krzysztof Wasilewski Kancelaria Brokerska z Piły, Marcinkowski Broker Sp. z 
o.o. z Poznania, Alior Bank, Groupe SEB z Warszawy, ESERVICE, Groupe SEB, Fundacja Rozwoju 
Przedsiębiorczości "Twój StartUp", i inni cudowni partnerzy. Dzięki szczodrości naszych 
Darczyńców oraz hojności firmy TERG S.A podopieczni Fundacji otrzymali m.in., pościel, koce, 
zabawki, słodycze, i wiele innych drobiazgów. Pozostałe rzeczy zostały przekazana na kiermasz 
świąteczny i pomogły tym samym uzbierać piękną kwotę dla Podopiecznych Fundacji.  

 
❖ W roku 2019 Fundacja uzyskała dochód z przekazywania 1% na cele Fundacji w wysokości  

124 627,18 ł. Środki zgromadzone poprzez rozliczenia podatkowe – przekazanie 1% w 
rozliczeniu skarbowym na podstawie wpisu numeru KRS - w całości zostały przekazane na 
cele statutowe Fundacji Włącz Się.  

 
❖  Poza tym w 2019 roku, Fundacja udzieliła wsparcia w ramach umów na kwotę ponad 115 

193,08 zł. 
 
WYŻEJ WYMIONE PRZEDSIĘWZIĘCIA FUNDACJA REALIZAOWAŁA WYŁĄCZNIE Z 
WŁASNYCH ŚRODKÓW.  

  

4)  odpisy uchwał zarządu fundacji;  
 
w załączeniu Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy 2019  

5)  informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, 
darowizna, środki ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy);   

 
6)  

 
informacje o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych 
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uwzględnieniem kosztów tych świadczeń;  
 
Nie dotyczy  

7)  działalność gospodarcza:  
 
Fundacja w 2019 roku nie prowadziła działalności gospodarczej.  
  

8)  informacje o poniesionych kosztach :  
  

 
 
9)  

Koszty prowadzenia działalności gospodarczej: nie wystąpiły. 
 
dane o zatrudnieniu w fundacji:  
 
Fundacja w 2019 roku nie zatrudniała pracowników na umowy o pracę oraz na umowy zlecenia.  

  

10)  dane o wynagrodzeniach wypłacanych w fundacji:   
11)  dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia:   
12)  dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia;  
13)  dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości;  
14)  dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku;  

15)  dane o nabytych obligacjach;  

16)  dane o wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze 
wskazaniem tych spółek; 

17)  dane o nabytych nieruchomościach:  

18)  dane o nabytych pozostałych środkach trwałych;   
19) 
  

dane o wartości zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 
sporządzanych dla celów statystycznych;  

 
21)  

 
dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz wynik 
finansowy tej działalności;   

22)  informacja o rozliczeniu fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych;  
23)  informacja o składanych deklaracjach podatkowych.  

 
Fundacja składa do dnia 31 marca deklarację CIT-8.  

 
W roku 2019 nie była przeprowadzana kontrola w Fundacji. 
 
 
Złotów, 10 marzec 2020 roku 


