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Sprawozdanie z działalności Fundacji ZRÓBMY.TO 

za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 

 

Fundacja ZRÓBMY.TO została wpisana do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego 29 lutego 2016 r. i od tego dnia datuje się 

rozpoczęcie jej działalności.  

 

1. Dane rejestrowe  

Nazwa: Fundacja ZRÓBMY.TO  

Siedziba: Bielsko-Biała 

KRS: 0000603456 

REGON: 363843190  

NIP: 5472158975  

Data rozpoczęcia działalności: 29.02.2016 r.  

Otrzymanie statusu OPP: 7.09.2018 r.  

Adres Fundacji: ul. Krasińskiego 5a/18, 43-300 Bielsko-Biała 

Aktualny adres do korespondencji: ul. Krasińskiego 5a/18, 43-300 Bielsko-Biała 

Aktualny adres poczty elektronicznej: info@zrobmyto.pl 

www.zrobmyto.pl 

 

2. Władze fundacji w tym dane dotyczące członków zarządu Fundacji 

Od 29 lutego 2016 roku władze fundacji stanowili: 

Prezeska Zarządu  –  Anna Cieśla 

Członkini Rady Fundacji  – Maria Połata 

Członkini Rady Fundacji  – Maja Dębowska 

Członek Rady Fundacji  –  Mateusz Sawaryn 

 

Od 29 listopada 2017 roku władze fundacji stanowili:  

Prezeska Zarządu –  Maria Połata 

Członkini Rady Fundacji  – Maja Dębowska-Sawaryn 

Członek Rady Fundacji  – Dominik Kaczmarczyk 

Członek Rady Fundacji  –  Mateusz Sawaryn 

 

Od 20 czerwca 2018 roku władze fundacji stanowili:  

Prezes Zarządu –  Dominik Kaczmarczyk 

Członkini Rady Fundacji  – Maja Dębowska-Sawaryn 

Członek Rady Fundacji  – Maria Połata 

Członek Rady Fundacji  –  Mateusz Sawaryn 

 

Od 4 grudnia 2019 roku władze fundacji działają w następującym składzie: 

Prezeska Zarządu – Mariia Zhyltsova 

Członkini Rady Fundacji  – Alicja Jakimów-Górka 

Członkini Rady Fundacji  – Monika Kuczmierczyk 

Członkini Rady Fundacji  – Anna Cieśla 

 

3. Informacje ogólne 

Siedzibą Fundacji jest miasto Bielsko-Biała, a terenem działalności obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego 

realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalności poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej.  
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4. Określenie celów statutowych Fundacji ZRÓBMY.TO  

Głównym celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy w ramach działalności pożytku publicznego poprzez realizację 

celów statutowych, mających wpływ na aktywizację i integrację społeczną, obywatelską, kulturalną i zawodową młodych ludzi 

(szczególnie dzieci i młodzieży) oraz wsparcie rozwoju osobistego, naukowego i zawodowego młodych ludzi (szczególnie dzieci 

i młodzieży).  

 

5. Określenie form realizacji celów statutowych fundacji 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

a) udzielanie wsparcia w zakresie rozwoju osobistego, edukacyjnego, zawodowego oraz nabywania nowych 

umiejętności dzieci i młodych ludzi; 

b) podejmowanie różnych działań mających na celu ograniczanie zjawisk patologii społecznych i wykluczenia 

społecznego, zagrożeń i negatywnych zjawisk społecznych online i w świecie realnym; 

c) aktywizację kulturalną, zawodową, naukową, sportową oraz w zakresie zaangażowania społecznego, 

obywatelskiego, wolontarystycznego, międzypokoleniowego dzieci i młodzieży, w tym organizację wydarzeń kulturalnych; 

d) organizowanie i udział w finansowaniu akcji integracyjnych, mających na celu m.in. wspieranie dzieci i młodzieży 

zagrożonych wykluczeniem społecznym w zdobywaniu wykształcenia i osiągnięciu samodzielności oraz integrację społeczną 

dzieci i młodzieży z różnych środowisk, osób niepełnosprawnych oraz integrację międzypokoleniową; 

e) udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej i organizacyjnej, w tym fundowanie nagród rzeczowych i stypendiów 

dzieciom i młodzieży, których przypadki mają charakter szczególny; 

f) organizowanie warsztatów, kursów dla dzieci i młodzieży, praktyk i staży dla nauczycieli, pracowników socjalnych i 

studentów; 

g) działania na rzecz wypracowania i wprowadzania w życie nowych, replikowalnych modeli współpracy i pracy z 

dziećmi i młodzieżą na rzecz pozytywnych zmian społecznych, służącym przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom społecznym 

online i w świecie rzeczywistym, patologii, uzależnieniom i wykluczeniu społecznemu, do zapożyczenia i zrealizowania przez 

inne organizacje pozarządowe, osoby fizyczne i instytucje państwowe; 

h) organizowanie i finansowanie nieodpłatnych wydarzeń edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych, szkoleń, 

warsztatów w zakresie celów Fundacji; 

i) skupianie wokół idei Fundacji ludzi w Polsce i poza jej granicami, w tym przedstawicieli środowisk twórczych, 

intelektualnych i naukowych; 

j) współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, zakładami opieki zdrowotnej, organizacjami 

pozarządowymi oraz osobami fizycznymi, działającymi w zakresie celów Fundacji; 

k) wsparcie finansowe, organizacyjne i intelektualne przedsięwzięć, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, 

działającym w zakresie zbieżnym z celami Fundacji;   

l) organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń osób i jednostek prowadzących działalność w zakresie 

zbieżnym z celami Fundacji, a także upowszechniania tych doświadczeń oraz udzielanie porad i pomocy osobom 

zamierzającym tworzyć organizacje o podobnym do Fundacji profilu działania, organizacjom pozarządowym i instytucjom 

publicznym działającym w tym samym obszarze;  

m) upowszechnianie wśród społeczeństwa instytucji wolontariatu, poprzez organizowanie szkoleń dla przyszłych 

wolontariuszy, zachęcanie młodzieży i dorosłych do czynnego uczestnictwa w akcjach organizowanych przez Fundację; 

n) organizowanie, prowadzenie i wspieranie badań w zakresie związanym z celami Fundacji;  

o) prowadzenie rehabilitacji społecznej na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem ze społeczeństwa; 

p) zbiórki i imprezy publiczne.  

 

6. Działania Fundacji ZRÓBMY.TO podjęte w okresie 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 

Fundacja Zróbmy.To działa od 2016 roku. Założyliśmy Fundację w odpowiedzi na realne potrzeby młodych ludzi z naszej 

lokalnej społeczności - potrzeby wsparcia, przestrzeni do działania, poświęcenia młodym ludziom uwagi, platformy do 
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komunikowania swoich poglądów, opinii i potrzeb. Miejsca, w którym młodzi ludzie czują się bezpiecznie i czują się 

dowartościowani. To właśnie jest naszym głównym celem i nadrzędną motywacją do działania. By pomóc młodym ludziom 

wejść w dorosłość z pewnością siebie, pozytywnymi doświadczeniami, dostępem do informacji oraz świadomością siebie, 

swoich potrzeb i swojego potencjału w szerszym kontekście społecznym i obywatelskim. 

W 2019 roku Fundacja Zróbmy.To kontynuowała przedsięwzięcia i działania podjęte w poprzednich latach, rozwijając ich 

zakres oraz podjęła nowe działania na rzecz młodych ludzi, zgodnie ze swoimi celami statutowymi. Wśród realizowanych w 

2019 roku przedsięwzięć były: 

- redakcjaBB – w ramach projektu zaangażowaliśmy ponad 150 młodych ludzi w działania społeczne, kreatywne i obywatelskie 

lokalnie, animując społeczność ponad 400 młodych ludzi skupionych w społeczności on/offline, trafiając również do kilku 

tysięcy odbiorców przez media społecznościowe i stronę www;  

- KtoToWie – projekt nieodpłatnych korepetycji dla uczniów zapoczątkowany we wrześniu 2016 r., który w maju 2018 roku 

otrzymał półtoraroczne dofinansowanie z projektu PO FIO i został rozwinięty również w kontekście promocji wolontariatu w 

Bielsku-Białej;  

- przed|PRACA – działania realizowane od 2018 r. na rzecz przybliżania młodych ludzi do rynku pracy w ramach organizacji 

motywacyjnych warsztatów i spotkań z przedsiębiorcami oraz realizacji wakacyjnych praktyk i staży;  

- Youth Beyond Borders - najnowszy projekt Fundacji rozpoczęty w 2019 roku, mający na celu podjęcie przez młodych ludzi 

aktywnych działań obywatelskich, odnalezienie się w życiu w kontekście osobistym i społecznym oraz wnikliwe obserwacje 

różnych perspektyw zagadnień dotyczących funkcjonowania człowieka-obywatela w XXI wieku.; projekt realizowany dzięki 

dofinansowaniu Konsulatu Generalnego Stanów Zjednoczonych w Krakowie. 

Fundacja prowadzi tylko nieodpłatną działalność pożytku publicznego.  

6.1. W ramach swojej działalności nieodpłatnej, w 2019 roku, Fundacja ZRÓBMY.TO realizowała następujące projekty: 

6.1.1. redakcjaBB 

 

Projekt redakcjaBB skupia kreatywnych młodych ludzi z Bielska-Białej i okolic. Wspólnie, przy wsparciu mentorów, tworzymy 

teksty, zdjęcia, grafiki, filmy, które publikujemy w naszym magazynie redakcjaBB i na naszej stronie redakcjaBB.pl/magazyn. 

Organizujemy warsztaty, spotkania, debaty. O projekcie, podejmowanych tematach, kierunku rozwoju inicjatywy 

decydują młodzi ludzie biorący udział w projekcie. W redakcji na co dzień aktywnych jest ok 150 młodych osób, a ponad 400 

osób skupionych jest w społeczności on/offline. 

 

Nasza społeczność oparta jest na chęci zdobywania nowych umiejętności, rozwijania się, poszerzania horyzontów 

i perspektyw. Bez względu na pochodzenie, wyznanie, poglądy polityczne. Dysponujemy miejscem dla młodych, naszą 

siedzibę przy ul. Krasińskiego 5a w Bielsku-Białej. Działamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 12 do 19. Udostępniamy 

w niej nieodpłatnie sprzęt komputerowy i fotograficzny, oprogramowanie do obróbki zdjęć i filmów, dostęp do Internetu, itp. 

Organizujemy też setki godzin warsztatów, spotkań i indywidualnego wsparcia mentorskiego. 

 

Strona internetowa projektu: redakcjaBB.pl oraz profil na Facebooku: fb.com/redakcjaBB (ponad 4,900 osób śledzących) 

 

W 2019 roku projekt obchodził swoje 5. urodziny. Zrealizowaliśmy setki godzin warsztatów dziennikarskich, graficznych, 

wideo i fotograficznych. Młodzież miała również okazję uczestniczyć w inspirujących spotkaniach, m.in. z dyrektorką Amnesty 

International Draginją Nadażdzin czy też przedstawicielami ekstraklasowej drużyny amp futbolu Kuloodporni Bielsko-Biała. Z 

okazji jubileuszu działalności fundacji wydano #10 numer magazynu redakcjaBB o rekordowej objętości 112 stron. W  dniu 29 

sierpnia 2019 r.  zorganizowano wyjątkową premierę magazynu w przestrzeni miasta, w ramach której grupa fotograficzna 

projektu zaprezentowała na Placu Chrobrego wystawę fotografii “Fotometamorfozy”(ekspozycja w dn. 29.08 - 18.09.2019), 

na pokazie mody w Galerii Bielskiej BWA młode projektantki odzieży (uczennice/absolwentki Bielskiej Szkoły Przemysłowej) 

https://redakcjabb.pl/redakcja/
http://www.redakcjabb.pl/
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przedstawiły efekty swojej pracy, na placu obok Galerii odbył się koncert młodzieżowego zespołu Sonbird, a na zakończenie 

w siedzibie fundacji zostały obejrzane nagrodzone filmy krótkometrażowe, stworzone specjalnie na premierę przez młodzież. 

Wydarzenie odwiedziło ponad 150 osób.  

 

Plakat zapowiadający premierę #10 numeru magazynu redakcjaBB 

 

Relacja z pokazu mody (galeriabielska.pl) 

 

#10 numer jubileuszowego magazynu redakcjaBB w rękach uczestniczki projektu 

http://galeriabielska.pl/
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Dodatkowo w ramach konkursu “Twórz, działaj, inspiruj (się)!” organizowanego przez TESCO zdobyliśmy dofinansowanie na 

zakup tabletów graficznych oraz warsztatów z ich obsługi, dzięki czemu graficy i graficzki naszego projektu uzyskali nowe, 

dodatkowe możliwości rozwoju.   

 

6.1.2. przed|PRACA 

 

Projekt przed|PRACA umożliwia młodym ludziom w wieku 16-25 lat zdobycie doświadczenia zawodowego już w trakcie 

szkoły lub studiów i jest odpowiedzią na dwa zidentyfikowane problemy: trudności młodych ludzi ze znalezieniem pracy tuż 

po ukończeniu nauki oraz rosnące problemy ze znalezieniem  pracowników przez lokalnych przedsiębiorców. Pomysł na  

działania wyniknął z licznych rozmów z młodymi ludźmi skupionymi wokół projektu redakcjaBB oraz z obserwacji lokalnego  

rynku pracy i rozmów z pracodawcami. Strona internetowa projektu: www.redakcjaBB.pl/przedpraca  

 

W ramach realizacji II edycji projektu przed|PRACA, przeprowadziliśmy liczne warsztaty i spotkania motywacyjne z 

przedsiębiorcami. 41 uczestników i uczestniczek wzięło udział w praktykach wakacyjnych, które miały miejsce w 30 firmach i 

instytucjach z Bielska-Białej.   

 

Dodatkowo dzięki dofinansowaniu z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego odbyło się pierwsze wydarzenie w Bielsku-

Białej o tematyce przedsiębiorczości skierowane bezpośrednio do młodzieży. Wydarzenie “Perspektywy: przedsiębiorczość 

młodych” zebrało ponad 100 uczestników i uczestniczek, którzy mieli szansę w ramach autorskich warsztatów Zmapuj Siebie, 

wizyt studyjnych w bielskich firmach oraz panelu biznesowym z lokalnymi przedsiębiorcami, zdobyć wyjątkową wiedzę i 

umiejętności. Wydarzenie otrzymało patronat honorowy Marszałka Województwa Śląskiego. 

 

 

Zdjęcia z wydarzenia PERSPEKTYWY: przedsiębiorczość młodych z dn. 18.06.2019 r. 

http://www.redakcjabb.pl/
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6.1.3. KtoToWie 

 

W 2019 roku zakończyliśmy realizację projektu KtoToWie: wolontariat wzajemny. Siła w różnorodności, dofinansowanego 

ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018 - 2019. Promowaliśmy wolontariat i pokazaliśmy, że 

angazowanie się w działania na rzecz drugiego człowieka i lokalnej społeczności mają wielką siłę i znaczenie. Podjęliśmy próby 

łączenia pokoleń - niełatwego zdania, które zaktywizowało tak różne środowiska: dzieci, młodzież, nauczycieli, mentorów i 

seniorów.  

 

 

Strona projektu: redakcjaBB.pl/KtoToWie 

 

W 2019 roku zorganizowaliśmy 29 międzypokoleniowych warsztatów / spotkań integracyjnych, w których udział wzięło 

łącznie 694 uczestników. W bezpłatne korepetycje nauczycielskie i rówieśnicze zaangażowało się 25 nauczycieli, 

korepetytorów, mentorów, 43 seniorów i 54 młodych ludzi, dzięki którym pomoc i wsparcie w nauce otrzymały 34 osoby. 

Łącznie udzielono 128,5 h korepetycji nauczycielskich, 9 h wsparcia mentorskiego, 123 h korepetycji rówieśniczych 

prowadzonych przez młodych ludzi dla ich młodszych kolegów i koleżanek. Również przeprowadzono 22 h wolontariatu 

integracyjnego z seniorami. Zrealizowaliśmy audiodeskrypcję jubileuszowego #10 numeru magazynu redakcjaBB (dostępna 

na www.youtube.com/user/redakcjaBB). Razem z inicjatywą Zawierszujmy Bielsko zainicjowaliśmy Międzypokoleniowe 

Spotkania Poetów Beskidzkich, podczas których autorzy w każdym wieku, mogli zaprezentować przed szerszą publicznością 

w Galerii Bielskiej BWA własne wiersze.  

 

Uczestnicy Międzypokoleniowego Spotkania Poetów Beskidzkich w Galerii Bielskiej BWA 

http://www.youtube.com/user/redakcjaBB
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Z okazji 30-lecia pierwszych częściowo wolnych wyborów, które odbyły się w naszym kraju 4 czerwca 1989 r., dołączając się 

do ogólnopolskiej akcji, zorganizowaliśmy wielopokoleniową Potańcówkę Wolności. W towarzystwie zespołu Chustotańce, 

Capoeira Unicar Bielsko-Biała oraz uczestników i uczestniczek Stowarzyszenia Akademia Seniora tańczyliśmy na Moście na 

Białej przy muzyce DJ Teddybear. Współorganizatorem potańcówki była inicjatywa 30. Rok Wolności.  

 

Potańcówka Wolności na Moście na Białej 

 

6.1.4. YOUTH BEYOND BORDERS 

 

W 2019 roku, zdobywając dofinansowanie z Konsulatu Generalnego Stanów Zjednoczonych w Krakowie zaczęliśmy realizację 

interdyscyplinarnego projektu o nazwie Youth Beyond Borders. Głównym celem projektu było przybliżenie młodym ludziom  

działań obywatelskich i aktywizujących. Program projektu został podzielony na trzy części: Ja - Ty - My, które pokazywały 

różne perspektywy zagadnienia dotyczącego funkcjonowania człowieka-obywatela w XXI wieku.  

 

 

Warsztaty z zakresu działań aktywizacyjnych 

 

W ramach wydarzenia współpracowaliśmy m.in. z organizacją Post-Turysta, Fundacją Pozytywnych Zmian, Fundacją Muuve 

czy Stowarzyszeniem Montaż, a także gościliśmy aktywistkę i artystkę Cecylię Malik.  
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Spotkanie z Cecylią Malik w Galerii Bielskiej BWA 

 

14 grudnia odbyła się premiera albumu z grafikami, zdjęciami i wierszami młodych autorów o nazwie “Ja, Ty, My”. Prace w 

albumie prezentują spojrzenie i wrażliwość młodych ludzi, uczestników i uczestniczek projektu na otaczający ich świat.  

 

  

Album “Ja, Ty, My” 

 

6.1.5. Wyróżnienia   

 

6.1.5.1. Marka Śląskie  

W 2019 roku fundacja Zróbmy.To zdobyła wyróżnienie w kategorii MEDIA w prestiżowym konkursie Marka Śląskie. Jest to 

konkurs, który promuje działalność najlepszych przedsiębiorstw, instytucji, organizacji, samorządów czy przedsięwzięć 

przyczyniających się do budowania tożsamości regionu.  

 

Bartek Pasierbek, uczestnik projektu redakcjaBB podczas uroczystej gali konkursu Marka Śląskie 
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6.1.5.2. Fundacja Zróbmy.To w podręczniku 

Wzmianka o projekcie Fundacji Zróbmy.To wraz ze zdjęciem pracowników Fundacji pojawiła się w wydanym przez Centrum 

Edukacji Obywatelskiej podręczniku dla uczniów liceów i techników “Przewodnik obywatelski”, który jest przeznaczony na 

lekcje WOS. 

 

Strona tytułowa podręcznika i strona ze zdjęciem pracowników Fundacji. 

6.2. Fundacja w okresie sprawozdawczym w roku 2019 nie prowadziła odpłatnej działalności pożytku publicznego.  

 

6.3. Działalność gospodarcza fundacji Zróbmy.To 

 

Od początku istnienia Fundacji podejmujemy działania na rzecz pozyskania klientów i realizacji płatnych zleceń w celu 

wypracowania zysków, które w całości odprowadzamy na cele społeczne, statutowe Fundacji. Z powodzeniem udaje nam się 

zdobywać klientów i realizować zlecenia w zakresie: projektowania stron internetowych, projektowania graficznego, 

copywritingu, tworzenia filmów, PR, obsługi mediów społecznościowych i in. Działania w ramach działalności gospodarczej 

kontynuowaliśmy również w 2019 roku. Staramy się, by do realizacji zleceń odpłatnych angażować młodych ludzi, by zyskiwali 

w ten sposób pierwsze doświadczenie zawodowe oraz formalne – przy podpisywaniu umów, rozliczaniu swojego 

wynagrodzenia, itp. Chcemy w ten sposób zapewnić długofalowość naszych działań społecznych i uniezależnić się od 

dostępności grantów, jak również otworzyć młodym ludziom drzwi do rynku pracy. 

 

W ramach działalności gospodarczej w 2019 r. na zlecenie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przeprowadziliśmy po raz 

pierwszy w historii miasta badanie opinii młodych ludzi. W wyniku naszych prac powstał „Raport z badań dotyczących potrzeb 

i sytuacji młodzieży w Bielsku-Białej wraz z diagnozą stanu aktualnego w kontekście trendu depopulacji”. Badania miały 

charakter procesu partycypacyjnego. Czynny udział w nim wzięło ponad 2000 młodych mieszkanek i mieszkańców Bielska-

Białej: uczniów i uczennic 24 bielskich szkół ponadpaństwowych oraz studentek i studentów. Większość z nich wypełniła 

ankietę Twoje Miasto, a ponad 140 osób uczestniczyło w warsztatach badawczych, pogłębiających tematy poruszone w 

badaniach ankietowych.  
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Okładka i strony z „Raportu badań dotyczących sytuacji i potrzeb młodzieży w Bielsku-Białej” 

 

Również na zlecenie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej opracowaliśmy we współpracy z młodymi ludźmi mapę miasta 

„Bielsko-Biała mapa dla młodych”, uwzględniającą miejsca i atrakcje miasta, które mogą zaciekawić młodych odbiorców.  

 

 

 

„Bielsko-Biała mapa dla młodych” 
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7. Odpisy uchwał zarządu Fundacji w okresie 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 

 

W 2019 roku Zarząd Fundacji przyjął następujące uchwały: 

 

- 04/12/2019 Uchwała 1/2019 w przedmiocie zmiany Prezesa Fundacji  

 

8. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

 

W 2019 roku, w Fundacji zatrudnione były 3 osoby na umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu, w tym: 2 osoby na 

stanowisku Koordynatorek Projektu i 1 osoba na stanowisku Dyrektorki Fundacji. Również zatrudnione były 4 osoby na 

umowę zlecenie w niepełnym wymiarze godzin, w tym: 2 osoby na stanowiskach Koordynatorów Projektu, 1 osoba na 

stanowisku Specjalistki ds. promocji i rekrutacji i 1 osoba na stanowisku Specjalistki ds. promocji i relacji. Żadna z tych osób 

nie była zatrudniona wyłącznie w działalności gospodarczej. Oprócz tego Fundacja skupia wokół siebie specjalistów, którzy 

włączają się w naszą działalność: osoby z bardzo bogatym i wieloletnim dorobkiem m.in. w zakresie aktywizacji społecznej, 

animacji społeczno-kulturalnej, animacji wolontariatu, współpracy międzysektorowej. Z częścią z nich podejmujemy 

współpracę odpłatną (umowy zlecenia, o dzieło, faktury). Część to wolontariusze. W sumie, na przestrzeni 2019 roku było ich 

około 40.  

 

9. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym (łączna kwota wynagrodzeń z podziałem na umowy o pracę i umowy 

cywilnoprawne oraz wysokość przeciętnego i najwyższego wynagrodzenia wypłacona pracownikom, członkom zarządów, 

członkom organu nadzoru): 

 

Łączna kwota:   157.959,86 zł 

 

W tym: 
Umowy o pracę:   83.940,00 zł 
Umowy cywilnoprawne: 74.019,86 zł 

Przeciętne – pracownicy:  2331,67 zł 
Przeciętne organ nadzoru: 0,00 
Najwyższe pracownicy:  4.930,00 zł 
Najwyższe organ nadzoru: 0,00 

 

Fundacja w roku 2019 nie wypłaciła członkom zarządu żadnego wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji. Fundacja nie 

wypłaciła również żadnych nagród, premii ani innych świadczeń. 

 

10. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym (w tym dziale wymienione są takie przywileje organizacji 

pożytku publicznego jak zwolnienia z podatków, opłat sądowych ale także korzystanie z uprawnień do nabywania, 

użytkowania wieczystego na szczególnych zasadach nieruchomości Skarbu Państwa) - nie dotyczy 

 

11. Informacja o udzielonych przez organizację pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym - nie dotyczy 

 

12. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone 

i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności – nie dotyczy 

 

13. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w okresie 

sprawozdawczym (podaje się nazwy kwoty zamówień) – nie dotyczy 

 

14. Informacje uzupełniające (m.in. wykaz spółek w których organizacja ma 20% udziałów, wykaz fundacji których jest 

fundatorem, informacje o kontrolach prowadzonych w okresie sprawozdawczym) – nie dotyczy 
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15. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym:  

 

Informacja o wysokości uzyskanych przychodów: 

Darowizny     7887,00 zł  

Dotacja          121795,50 zł  
Działalność gospodarcza                   119643,00 zł   
Z 1 %     10380,80 zł 
Spadek    nie dotyczy 
Zapis    nie dotyczy 
 

Uzyskane i wskazane przychody miały formę przelewu (7.737,00 zł) oraz darowizny pieniężnej (150,00 zł). 
 

Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych 

źródeł: 85,42 %  
 

Informacja o poniesionych kosztach: 

Amortyzacja   2140,20 zł 

Zużycie materiałów    9109,39 zł 

Usługi obce                75894,00 zł 

Wynagrodzenia          159259,86 zł 

Ubezpieczenia (ZUS)    20927,50 zł 

Pozostałe                      1435,60 zł 

Z 1 %     0,00 zł 

 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2019 

1. Sprawozdanie jednostki - ZRÓBMY.TO, ul. Krasińskiego 5A/18, 43-300 Bielsko-Biała, KRS 0000603456 

2. Czas trwania działalności jednostki -  nieokreślony 

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym – 01.01.2019  r. -  31.12.2019 r. 

4. Sprawozdanie sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji działalności 

5. Stosowane metody wyceny Aktywów i Pasywów: 

Metody wyceny Aktywów: 

- środki trwałe wycenione są w cenie nabycia pomniejszonej o wartość umorzenia. 

Fundacja stosuje dla środków trwałych o wartości przekraczającej 10.000,00,-zł. liniową metodę amortyzacji środków 

trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, oraz ustala zasady, stawki i okresy amortyzacji, uwzględniając okres 

użyteczności ekonomicznej środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. 

- środki  pieniężne oraz rozliczenia międzyokresowe wycenione są w wartości nominalnej 

- należności wycenione są w kwocie wymaganej zapłaty. 

Metody wyceny Pasywów: 

- zobowiązania wycenione są w kwocie wymaganej zapłaty 

- rozliczenia międzyokresowe wyceniane są w wartości nominalnej 

Sprawozdanie sporządzone jest wg załącznika nr 6 Ustawy o Rachunkowości 


