
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 Ekopotencjał – Przestrzeń Możliwości 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe 

Kraj: 

Polska 
Województwo: 

dolnośląskie 
Powiat: 

oleśnicki 

Gmina: 

Bierutów 
Ulica: 

Osiedle 
Nr domu: 

23 

Nr lokalu: 

 
Miejscowość: 

Bierutów 
Kod pocztowy: 

56-420 

Nr telefonu: 

575150446 
e-mail: 

kontakt@ekopotencjal.pl 
Nr faksu: 

 

Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż adres siedziby: 
-  

3. REGON: 022119304 4. Data wpisu w KRS: 09.04.2013 r.  5. Nr KRS: 0000454447 

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

Imię i nazwisko Funkcja 

Aleksandra Borówka 
Danuta Łukasińska 
Sławomir Czerwiński 

Wiceprezes Zarządu 
Prezes Zarządu 
Członek Zarządu 

II. Charakterystyka działalności fundacji w okresie sprawozdawczym 

1. Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu) 

1.Działalność na rzecz szeroko rozumianej ekologii, ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju w celu 

podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa; 

2. Popularyzowanie idei związanych z ekologią, ochroną środowiska oraz zrównoważonym rozwojem oraz  

prowadzenie edukacji  w tym zakresie, także w oparciu o najnowsze technologie informacyjne;  

3. Upowszechnianie najnowszych metod ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju;  

4. Wspieranie inicjatyw oraz podejmowanie działań, które służą rozwojowi społecznemu i gospodarczemu, 

zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju - w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe, przy 

jednoczesnym zachowaniu i kształtowaniu jego walorów oraz budowanie w tym celu relacji partnerskich 

pomiędzy społecznościami, firmami, samorządami, instytucjami rządowymi oraz uczelniami;  

5. Poprawa jakości życia mieszkańców terenów miejskich (w tym aglomeracji), miejsko- wiejskich oraz wiejskich; 

6. Działania na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 

dziedzictwa przyrodniczego i różnorodności biologicznej;   

7. Inicjowanie badań naukowych zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego;   

8. Tworzenie możliwości rozwoju tradycyjnego, rodzinnego, lokalnego i ekologicznego rolnictwa oraz eko- i 

agroturystyki, w tym wspieranie wysiłków na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego;   

9. Wspieranie lokalnej gospodarki w kierunku rozwoju ekoinnowacji;   

10. Działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów międzynarodowych i współpracy między 

społecznościami  w tym wspieranie wysiłków na rzecz rozwoju zrównoważonego krajów słabiej rozwiniętych; 

11. Promocja i organizacja wolontariatu; 

12. Wsparcie techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe firm, instytucji, organizacji (w tym 

pozarządowych) działających na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju. 

za rok 2019  

 



 

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

1. Projekt EKO LGD – realizacja 107 warsztatów z segregacji odpadów i upcyclingu w okresie luty – maj 2019 r. w 
szkołach podstawowych w gminach należących do Stowarzyszeń LGD w woj. Dolnośląskiego i Opolskiego. 
  
Podczas warsztatów prowadziliśmy prelekcję na temat prawidłowego sposobu segregacji odpadów i 
szkodliwości spalania odpadów. W części praktycznej prowadziliśmy gry i zabawy: łowienie odpadów z 
ocenanu i ich prawidłowa segregacja, memory z odpadów. Następnie prowadziliśmy warsztaty z upcyclingu – 
jak wykonać ozdoby z wikliny papierowej i z wytłaczanek po jajkach.  W projekcie wzięło udział około 2300 
uczniów.  
Budżet projektu: 67 410,00 zł.  
Działania te skutkowały realizacją następujących celów statutowych Fundacji: 
1) Działalność na rzecz szeroko rozumianej ekologii, ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju w 

celu podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa;  (§2 pkt. 1 Statutu Fundacji); 

2) Popularyzowanie idei związanych z ekologią, ochroną środowiska oraz zrównoważonym rozwojem oraz  

prowadzenie edukacji  w tym zakresie, także w oparciu o najnowsze technologie informacyjne; (§2 pkt. 2 

Statutu Fundacji). 

3) Wsparcie techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe firm, instytucji, organizacji (w tym 

pozarządowych) działających na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego i zrównoważonego 

rozwoju.(§12 pkt. 2 Statutu Fundacji). 

 
2. Ekostoisko na pikniku plenerowym z Funduszami Europejskimi w Muzeum Wsi Opolskiej w terminie 12 maja 2019 r.  
Na naszym eko – stoisku przeprowadziliśmy warsztaty z upcyklingu tworząc z uczestnikami ozdoby z wikliny 
papierowej oraz kwiatki z wytłaczanek po jajkach. Pracom manualnym towarzyszyły również konkursy, w których 
rozdaliśmy informatory dla mieszkańców i eko poradniki dla dzieci z zakresu zasad segregacji odpadów. Osoby 
zainteresowane musiały odpowiedzieć, do którego pojemnika na segregację odpadów należy wrzucić zaprezentowany 
zużyty przedmiot.  
Ekostoisko zdobiła wystawa mebli z odpadów.  
Budżet zadania wynosił: 1450,00 zł  
Działania te skutkowały realizacją następujących celów statutowych Fundacji: 

4) Działalność na rzecz szeroko rozumianej ekologii, ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju w 
celu podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa;  (§2 pkt. 1 Statutu Fundacji); 

5) Popularyzowanie idei związanych z ekologią, ochroną środowiska oraz zrównoważonym rozwojem oraz  
prowadzenie edukacji  w tym zakresie, także w oparciu o najnowsze technologie informacyjne; (§2 pkt. 2 
Statutu Fundacji). 

6) Wsparcie techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe firm, instytucji, organizacji (w tym 
pozarządowych) działających na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego i zrównoważonego 
rozwoju.(§12 pkt. 2 Statutu Fundacji). 

3. 18 maja 2019 roku gościliśmy na Dniach Odry we Wrocławiu.  
Podczas eventu na naszym eko-stoisku przeprowadziliśmy warsztaty z segregacji odpadów i  z upcyklingu mebli, wraz 
z uczestnikami eventu wykonaliśmy w plenerze meble z bębnów pralki. Podczas pracy z uczestnikami warsztatów 
rozmawialiśmy na temat możliwości przetwarzania odpadów w rzeczy użytkowe i dekoracyjne, przekazywaliśmy 
wiedzę na temat zasady „5R”. Prowadziliśmy dla dzieci gry edukacyjnego. Łowienie odpadów z oceanu, ekologiczne 
memeory, wielkoformatowa gra planszowa o segregacji odpadów. Prowadziliśmy warsztaty z wykonywania 
upcyclingowych ozdób z rolek po papierze toaletowym, z wytłaczanek po jajkach i wikliny papierowej.  
Budżet zadania wynosił: 0 zł  
Działania te skutkowały realizacją następujących celów statutowych Fundacji: 

1) Działalność na rzecz szeroko rozumianej ekologii, ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju w celu 
podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa;  (§2 pkt. 1 Statutu Fundacji); 

2) Popularyzowanie idei związanych z ekologią, ochroną środowiska oraz zrównoważonym rozwojem oraz  
prowadzenie edukacji  w tym zakresie, także w oparciu o najnowsze technologie informacyjne; (§2 pkt. 2 
Statutu Fundacji). 



3) Działania na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego różnorodności biologicznej; (§6 pkt. 2 Statutu Fundacji). 

4) Wsparcie techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe firm, instytucji, organizacji (w tym 
pozarządowych) działających na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego i zrównoważonego 
rozwoju.(§12 pkt. 2 Statutu Fundacji). 

4. Warsztaty ZERO WASTE dla  Vantage Development - 27 września 2019 r. poprowadziliśmy warsztaty z domowych 
kosmetyków i środków czystości zero waste podczas wyjazdu integracyjnego dla pracowników firmy Vantage 
Development. Podczas warsztatów wykonywaliśmy domowy proszek do prania, proszek do zmywarki, naturalny 
peeling i mleczko do czyszczenia.  
Budżet projektu: 1740 zł brutto 

1) Działalność na rzecz szeroko rozumianej ekologii, ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju w celu 
podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa;  (§2 pkt. 1 Statutu Fundacji); 

2) Popularyzowanie idei związanych z ekologią, ochroną środowiska oraz zrównoważonym rozwojem oraz  
prowadzenie edukacji  w tym zakresie, także w oparciu o najnowsze technologie informacyjne; (§2 pkt. 2 
Statutu Fundacji). 

3) Wsparcie techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe firm, instytucji, organizacji (w tym 
pozarządowych) działających na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego i zrównoważonego 
rozwoju.(§12 pkt. 2 Statutu Fundacji). 

 
5. Sprzątanie Osiedla Księże Małe we Wrocławiu – 21 września 2019 r. Fundacja wzięła czynny udział w sprzątaniu 
osiedla Księże Małe we Wrocławiu. Podczas sprzątania przeprowadziliśmy pogadankę na temat segregacji odpadów.  
Budżet projektu: 0 zł.  
Działania te skutkowały realizacją następujących celów statutowych Fundacji: 

1) Działalność na rzecz szeroko rozumianej ekologii, ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju w celu 
podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa;  (§2 pkt. 1 Statutu Fundacji); 

2) Popularyzowanie idei związanych z ekologią, ochroną środowiska oraz zrównoważonym rozwojem oraz  
prowadzenie edukacji  w tym zakresie, także w oparciu o najnowsze technologie informacyjne; (§2 pkt. 2 
Statutu Fundacji). 

3) Działania na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego różnorodności biologicznej; (§6 pkt. 2 Statutu Fundacji). 

4) Wsparcie techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe firm, instytucji, organizacji (w tym 
pozarządowych) działających na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego i zrównoważonego 
rozwoju.(§12 pkt. 2 Statutu Fundacji). 

6. Stoisko ekologiczne podczas Dnia PSZOK spółki Ekosystem – 06 października 2019 r. – Podczas pikniku 
przeprowadziliśmy warsztaty z wykonania domowych kosmetyków i środków czystości oraz warsztaty z wykonania 
domowego kompostownika.  
Budżet projektu:  5200 zł 
Działania te skutkowały realizacją następujących celów statutowych Fundacji: 
 

1) Działalność na rzecz szeroko rozumianej ekologii, ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju w 

celu podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa;  (§2 pkt. 1 Statutu Fundacji); 

2) Popularyzowanie idei związanych z ekologią, ochroną środowiska oraz zrównoważonym rozwojem oraz  

prowadzenie edukacji  w tym zakresie, także w oparciu o najnowsze technologie informacyjne; (§2 pkt. 2 

Statutu Fundacji). 

3) Wsparcie techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe firm, instytucji, organizacji (w tym 

pozarządowych) działających na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego i zrównoważonego 

rozwoju.(§12 pkt. 2 Statutu Fundacji). 

 
7. Prelekcja ekologiczna – podsumowanie projektu EkO LGD – 19.11 2020 – jeden z edukatorów wygłosił prezentację 
podczas podsumowania Projektu EKO LGD dla przedstawicieli LGD z woj. Dolnośląskiego i opolskiego. Prelekcja 
dotyczyła wniosków z projektu, a także promocji proekologicznego stylu życia i zero waste. Zaprezentował także 
gadżety i kosmetyki Zero Waste.  
Budżet projektu: 550 zł  
Działania te skutkowały realizacją następujących celów statutowych Fundacji: 
 

1) Działalność na rzecz szeroko rozumianej ekologii, ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju w celu 
podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa;  (§2 pkt. 1 Statutu Fundacji); 



2) Popularyzowanie idei związanych z ekologią, ochroną środowiska oraz zrównoważonym rozwojem oraz  
prowadzenie edukacji  w tym zakresie, także w oparciu o najnowsze technologie informacyjne; (§2 pkt. 2 
Statutu Fundacji). 

3) Wsparcie techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe firm, instytucji, organizacji (w tym 
pozarządowych) działających na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego i zrównoważonego 
rozwoju.(§12 pkt. 2 Statutu Fundacji). 

 
8. Projekt „Warsztaty zero waste dla wrocławskich seniorów” – listopad – grudzień 2019 r. W ramach projektu 
dofinansowanego z budżetu Gminy Wrocław przeprowadziliśmy warsztaty z wykonania domowych kosmetyków i 
środków czystości oraz warsztaty z wykonania domowego kompostownika i warsztaty z wykonania woskowijki. 
Odbyliśmy także wycieczkę edukacyjną do Zakładu Gospodarowania Odpadami w Gaci i do gospodarstwa Eko 
AgroTurystyka Młyn.   
Budżet projektu:  10000,00 zł brutto 
 
Działania te skutkowały realizacją następujących celów statutowych Fundacji: 
 
1) Działalność na rzecz szeroko rozumianej ekologii, ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju w celu 
podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa;  (§2 pkt. 1 Statutu Fundacji); 
2) Popularyzowanie idei związanych z ekologią, ochroną środowiska oraz zrównoważonym rozwojem oraz  
prowadzenie edukacji  w tym zakresie, także w oparciu o najnowsze technologie informacyjne; (§2 pkt. 2 Statutu 
Fundacji). 
3) Wsparcie techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe firm, instytucji, organizacji (w tym 
pozarządowych) działających na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju.(§12 pkt. 2 
Statutu Fundacji). 
9. Ekostoisko na konferencji Fortum Wrocław  
05 grudnia 2019 r. zorganizowaliśmy ekostoisko podczas konferencji Fortum Wrocław, na którym zaprezentowaliśmy 
gadżety zerowaste, domowe kostmetyki i środki czystości ZERO WASTE oraz meble z upcyclingu. Podczas konferencji 
edukator Fundacji wygłosił prezentację na temat metodyki działań edukacyjnych w zakresie ekologii w lokalnym 
środowisku – przy współpracy z radami osiedla Wrocław.   
Budżet zadania wynosił: 900,00 zł  
Działania te skutkowały realizacją następujących celów statutowych Fundacji: 

4) Działalność na rzecz szeroko rozumianej ekologii, ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju w celu 
podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa;  (§2 pkt. 1 Statutu Fundacji); 

5) Popularyzowanie idei związanych z ekologią, ochroną środowiska oraz zrównoważonym rozwojem oraz  
prowadzenie edukacji  w tym zakresie, także w oparciu o najnowsze technologie informacyjne; (§2 pkt. 2 
Statutu Fundacji). 

6) Wsparcie techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe firm, instytucji, organizacji (w tym 
pozarządowych) działających na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego i zrównoważonego 
rozwoju.(§12 pkt. 2 Statutu Fundacji). 

 
 
 
 

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

Nie miało miejsca 

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

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) 



Nie dotyczy 

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) 

W załączeniu 

III. Informacja o wysokości uzyskanych przychodach fundacji w okresie sprawozdawczym 

1. Łączna kwota uzyskanych przychodów 

Kwota (w podziale na formy płatności) 

Przelew Gotówka 
90550,00 0 

a. Przychody z działalności statutowej 90550,00 0 

b. Przychody z działalności gospodarczej Nie dotyczy 0 

c. Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0 0 

2. Informacja o źródłach przychodów 

a. Przychody z działalności odpłatnej w ramach celów statutowych 70500,00 0 

b. Ze źródeł publicznych ogółem, w tym: 10000,00  0 

- Ze środków budżetu państwa 0 0 

- Ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 10000,00 0 

e. Ze spadków, zapisów 0  0 

f. Z darowizn 2050,00 0 

g. Z innych źródeł (wskazać jakich) 0   

3. Jeżeli prowadzona działalność gospodarcza 

a. Wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej (tj. przychody minus koszty)  

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 
89 639,14 0 

a. Koszty realizacji celów statutowych 
89 639,14 0 

b. Koszty działalności gospodarczej Nie dotyczy 0 



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

155,00 zł  0 

d. Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)  0 

V. Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniu 

1. Liczba osób w fundacji zatrudniona na podstawie stosunku pracy 
(wg zajmowanego stanowiska) 

4 

a. Liczba osób zatrudniona wyłącznie w działalności gospodarczej 
Nie dotyczy 

3. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez fundację 
w okresie sprawozdawczym (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) 

46 446,24 

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) 

Nie miało miejsca 

b. Z tytułu umów zlecenie 46 446,24 

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, premie 
i inne świadczenia) 

Nie miało miejsca 

d. Wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia wypłaconego osobom kierującym wyłącznie 
działalnością gospodarczą (z podziałem na wynagrodzenia, 
nagrody, premie i inne świadczenia) 

Nie miało miejsca 

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 Nie miało miejsca 

3. Wskazanie pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek Nie miało miejsca 

4. Statutowa podstawa udzielenia pożyczek pieniężnych Nie dotyczy 

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) 

794,00 zł BNP Paribas 



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

0 zł 

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 

Nie miało miejsca Nie miało miejsca Nie miało miejsca 

6. Dane o wartościach aktywów i zobowiązań fundacji 
ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 
sporządzanych dla celów statystycznych 

Aktywa Zobowiązania 

1745,36 359,87 

 

VIII. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania 
zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności) 

Projekt „Warsztaty zero waste dla wrocławskich seniorów” – listopad – grudzień 2019 r. W ramach projektu 
dofinansowanego z budżetu Gminy Wrocław (tryb art. 19a) przeprowadziliśmy warsztaty z wykonania domowych 
kosmetyków i środków czystości oraz warsztaty z wykonania domowego kompostownika i warsztaty z wykonania 
woskowijki. Odbyliśmy także wycieczkę edukacyjną do Zakładu Gospodarowania Odpadami w Gaci i do gospodarstwa 
Eko AgroTurystyka Młyn.  W projekcie wzięło udział łącznie ok. 30 seniorów z Wrocławia.  
Budżet projektu:  10000,00 zł brutto 
 
Działania te skutkowały realizacją następujących celów statutowych Fundacji: 
 
1) Działalność na rzecz szeroko rozumianej ekologii, ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju w celu 
podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa;  (§2 pkt. 1 Statutu Fundacji); 
2) Popularyzowanie idei związanych z ekologią, ochroną środowiska oraz zrównoważonym rozwojem oraz  
prowadzenie edukacji  w tym zakresie, także w oparciu o najnowsze technologie informacyjne; (§2 pkt. 2 Statutu 
Fundacji). 
3) Wsparcie techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe firm, instytucji, organizacji (w tym 
pozarządowych) działających na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju.(§12 pkt. 2 
Statutu Fundacji). 
 
 

IX. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacja w sprawie 
składanych deklaracji podatkowych 

CIT złożony dnia 31 marca 2020 r.  

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  TAK x 

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 



 
 

Nie miało miejsca 
 
 
 

 
 

 
 

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) 

Nie miało miejsca 

 

    …………………………………………              ……………………………………… 

podpis członka zarządu fundacji*     

 

 

 

Bierutów, 29.12.2020 r.  

 miejscowość, data         

 

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


