
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE  

z działalności Fundacji Wspierającej Prawidłowy Rozwój Dzieci i Młodzieży „Rośnij 

Zdrowo” 

2015r. 

• Podstawowe informacje o organizacji. 

Fundacja Wspierająca Prawidłowy Rozwój Dzieci i Młodzieży „Rośnij Zdrowo” 

Siedziba fundacji ma miejsce w Krakowie (30-052) przy ul. Nowowiejskiej 9/8 

Data wpisu do rejestru: 01/24/2002    

Fundacja powstała 12/31/2001 – aktem notarialnym podpisanym przez fundatorki. 

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie 

niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także 

poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 

Nadzór nad działalnością Fundacji Wspierajacej Prawidlowy Rozwój Dzieci i Młodzieży 

Rośnij Zdrowo jest Minister Zdrowia.  

•        Dane identyfikacyjne i teleadresowe. 

KRS:0000084336  

NIP 945-19-58-690  REGON 356505649 

e-mail; biuro.fundacja@wp.pl                              www.rośnijzdrowo.org.pl 

Rachunek Bankowy: 

 Krakowski Bank Spółdzielczy: 

 Bank Pekao SA o/Kraków: 

• Na dzień podpisania niniejszego sprawozdania członkami Zarządu Fundacji byli: 

Bożena Kociołek – Prezes Fundacji 

Dorota Bączek –Członek Zarządu 

• Celami  działania Fundacji są: 

•  wspieranie młodzieży na rynku pracy oraz promocja aktywności zawodowej 
młodzieży, 

• przeciwdziałanie i zwalczanie bezrobocia, 
• promocja działalności kulturalne, artystycznej, dziedzictwa kulturowego i 

wspomaganie edukacji, 
• promocja ochrony środowiska i działań proekologicznych, 



• krzewienie idei przedsiębiorczości, 
• działania na rzecz grup: szczególnego ryzyka, zagrożonych wykluczeniem 

społecznym oraz na rzecz grup defaworyzowanych, w szczególności 
dotkniętych niepełnosprawnością, 

• promocja i rozwijanie obywatelstwa europejskiego i demokracji  
• wspieranie rozwoju wolontariatu i współpracy organizacji młodzieżowych oraz  

organizacji pozarządowych. 
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Wymienione cele Fundacja realizuje poprzez następujące działania: 
 
1.Organizowanie i finansowanie  projektów i programów oraz innych działań  
twórczych realizujących cele Fundacji z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań dzieci, 
młodzieży i rodziców (działalność odpłatna lub nieodpłatna).  
2.Gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych i przeznaczanie ich  na cele 
fundacji (działalność odpłatna lub nieodpłatna). 
3.Współpracę  z organizacjami, przedsiębiorstwami, placówkami naukowymi, organami 
administracji państwowej i samorządowej, fundacjami, osobami fizycznymi oraz innymi 
podmiotami wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji w kraju i za granicą (działalność 
odpłatna lub nieodpłatna). 
4.Organizowanie  i finansowanie konferencji, seminariów i forum w kraju i za granicą 
(działalność odpłatna lub nieodpłatna). 
5.Organizowanie i finansowanie stypendiów i nagród dla osób realizujących cele Fundacji 
(działalność nieodpłatna). 
 

6.Stworzenie szerokiego programu profilaktycznego (z zastosowaniem możliwienajnowszych 

metod) i diagnostyki wyprzedzające pozostałe działania leczniczei rehabilitacyjne 

(działalność odpłatna lub nieodpłatna). 

7.Podejmowanie innych przedsięwzięć służących realizacji celów Fundacji (działalność 

odpłatna lub nieodpłatna).  

8. Działania określone w rozdziale I  § 9.  niniejszego statutu, zmierzające do realizacji celów 
określonych paragr.8, w całości stanowią realizację zadań publicznych, opisanych w art. 4, 
ustęp 1, pkt.1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,22,23,24  ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 
 

• Opis działalności Fundacji w 2015 roku obejmuje następujące zadania 

 
- próbę kompleksowego podejścia do działalności pozarządowej i postawienia na szkolenia, 
konferencje, seminaria i spotkania oraz udział w konsultacjach społecznych 



- uczestnictwo w projektach federalizacji trzeciego sektora jako zadanie do kolejnego etapu        
zaangażowania społecznego swoich członkówmi  
- dzielenia się wiedzą o wolontariacie z osobami współracującymi z wolontariuszami 
- priorytetowego podejścia do edukacji m. in. w dziedzinie biologii środowiskowej i ekologii, 
rozwoju lokalnego i partycypacji 
- wspacia dla podopiecznego.  
 
Struktura tego dokumentu dzieli się na działalność statutową w podziale na obszary 
tematyczne i zadania we współpracy lokalnie co postaramy się pokazać w sprawozdaniu oraz 
sprawozdanie finansowe, które  w tym roku dotyczą jedynie dzialalności nieodpłatnej pożytku 
publicznego.  
 
Główne działania Fundacji były zwiazane ze szkołami,, organizacjami pozarządowymi i 
społecznością lokalnie. 
  
Działania Fundacja realizowała dzięki wsparciu fundatorek,  indywidualnych osób fizycznych 

oraz  dzięki  środkom z  1% .  

• W 2015 roku uczestniczyliśmy w szeregu warsztatach i spotkaniach dotyczących 

rozwoju ngo, innowacji społecznych, obywatelskich spotkaniach, w tym zadaniach 

Federacji Małopolska Pozarzadowa. 

• Kontynuowaliśmy swoją działalność statutową poprzez przygotowanie programu 

edukacyjnego i podjęciu próby złozenia wniosku do NFOŚiGW w Warszawie jako 

kompleksowy projekt w temacie edukacji ekologicznej zwierający autorskie  

programy edukacyjne oraz elementy doskonalenia umiejętności i kompetencji 

nauczycieli w zakresie przedmiotów przyrodniczych, jako kontynuacja form pracy z 

młodzieżą oraz programu kształcenia, uczenia się przez całe życie dla pracujących z 

młodzieżą zespołu Fundacji z uwzględnieniem dobrych praktyk wypracowanych 

dotychczas przez Fundacje i inne organizacje pozarządowe i placówki oświatowe w 

Polsce oraz korzystając z doświadczenia innych krajów. 
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•  Przygotowanie i realizacja wsparcia finansowego podopiecznego fundacji poprzez 

przekazanie środków z 1 % OPP (ze wskazaniem na dofinansowanie chorego dziecka) 

wspierając je finansowo w elementach administracyjnych i koordynacji. Wpłaty z 1 % 

OPP przekazane z Fundacji: ...... zł.     

• Powyższe działania statutowe w ramach nieodpłatnej działalności statutowej 

• Środki  z 1% OPP w całości przekazaliśmy na realizację działań statutowych 

•  Program tworzenia Federacji Małopolska Pozarządowa rozpoczął się w listopadzie 

2014r. udziałem w spotkaniu wyjazdowym a zakończyl w czerwcu 2015r, w celu 



wypracowania Strategii Rozwoju Federacji Małopolska Pozarządowa. Byliśmy obecni 

w zaproponowanych formach współpracy z organizacjami pozarządowymi z 

Krakowa, Małopolski i innych regionów w Polsce oraz w kontynuacji wszystkich 

wspłnych zadań.   

Wszystkie w/w działania we współpracy partnerskiej z organizacjami pozarządowymi w 

działaniach statutowych nieodpłatnych. Bezkosztowo. 
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III. Finanse Fundacji 

1. Informacja o uzyskanych przychodach: 

a)  dotacje 0,00zł 

 b) składki 0,00zł 

c) 1 % OPP zł 11 217,60zl 

d) przychody z odpłatnej działalności statutowej 0,00 zł 

e) odsetki bankowe 0,00 zł 

W 2015r. przychody przyniosły ogółem  19 850,78 zl 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

Źródła przychodu.  Wpłaty uczestników w kwocie 0,00zł     Wkład własny finansowy w 

kwocie  0,00zł     1% OPP w kwocie 11 217,60zł. 

Opłaty za świadczenia realizacji zadań statutowych w całości Fundacja przekazała na w/w 

zadania oraz z 1 % OPP.  

• Informacja o uzyskanych kosztach: 

a) koszt realizowanego programu 0 zł 

b) koszt odpłatnej działalności statutowej 0 zł 

c) koszty nieodpłatnej działalności statutowej 0 zł 



W 2015r. koszty Fundacji ukształtowały się na poziomie 20 759,07 zł 

Koszty bezpośrednie oraz pośrednie zadań uwzględniają działania non profit programów 

fundacji. 

              3. Zdarzenia prawne w 2015 r: 

Odpisy uchwał: 
Uchwała Zarządu nr 1/2015 w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania 
sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro 
Uchwała nr 2/2015 zatwierdzająca sprawozdaniefinansowe Fundacji za 2015r. dotycząca - 

przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Fundacji za 2015r. 

Uchwała Zarządu Fundacji nr 1/2015 z dnia 30.03.2015r. w sprawie przyjęcia uproszczonych 

zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro nr 1/2015r. 
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Fundacja zawarła 4 umowy cywilno-prawne do prowadzenia działań statutowych 

Nr 1 umowa o dzieło i rachunek na kwotę (brutto) 584,00 zł 

Nr 2 umowa o dzieło i rachunek na kwotę 888,00 zł 

Nr 3 umowa o dzieło i rachunek na kwote 500,00 zł 

Nr 4 umowa o dzieło i rachunek na kwotę 1012,00 zł 

Ponadto wkład pracy to praca wolontarystyczna /bez wynagrodzenia i zwrotu kosztów/. 

Członkowie Zarządu i Rady Fundacji pracowali społecznie w 2015r., nie pobierali 

wynagrodzenia w prowadzeniu działań statutowych.  

• Informacja o wyniku finansowym Fundacji. 

• Wynik finansowy z działalności Fundacji za rok 2015 wynosi 25 316,50zł 

• Dane o zatrudnieniu, wynagrodzeniu i sytuacji finansowej fundacji: 

a) liczba osób zatrudnionych w Fundacji – 0 os. 

b) liczba osób zatrudnionych z podziałem na stanowiska – 0 os. 

c) poniesione koszty administracyjne 184,91zł. 

d) wysokość rocznego wynagrodzenia wypłaconego członkom zarządu i innych organów 

Fundacji 0,00zł,  nagrody – 0,  premie – 0, inne świadczenia – 0,  umowy cywilnoprawne –  3 

074zł. 



Fundacja nie wypłaca wynagrodzeń członkom zarządu i innych organów Fundacji. 

e) kwoty ulokowane na rachunkach bankowych: Fundacja posiada rachunek bankowy w KBS 

oraz w Banku Pekao SA o/Kraków. 

Fundacja w 2015r. nie udzielała pożyczek pieniężnych. 
Fundacja w 2015r. nie nabyła obligacji. 
Fundacja w 2015r. nie objęła udziałów ani nie nabyła akcji. 
Fundacja w 2015r. nie nabyła nieruchomości. 
Fundacja w 2015r. nie nabyła środków trwałych. 
Cele statystyczne przesłano do Urzędu Statystycznego – ankieta SOF1 
W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzana kontrola.  

Na dzień 31 grudnia 2015 r. na rachunkach bankowych Fundacji ulokowane były środki 

pieniężne o łącznej wysokości: 24 743,73zł. 

W 2015 roku Fundacja wykorzystywała następujące środki trwałe: 

- urządzenie techniczne - laptop o wartości w cenie nabycia 1499zł. 

- oprogramowanie Windows zawiera się w cenie nabycia komputera.  

 

• Informacja o składanych deklaracjach finansowych: Wszelkie zobowiązania 
podatkowe zostały poniesione i prawidłowo rozliczone w projektach. 

• Złożono deklaracje CIT 8  i CIT 8-O za 2015 do US   31.03.2016r. Złożono deklarację 
PIT 4R za 2015 do US.     
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Zatwierdzone w imieniu i na rzecz 

Fundacji Rośnij Zdrowo 

 

 

 

 



 

 

Bożena Kociołek                                             Dorota Bączek 

Prezes Fundacji                                               Członek Zarządu 

 

Data: 30-06-2016                                                       Data: 30-06-2016 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE UZUPELNIAJĄCE DO BILANSU 

FUNDACJI WSPIERAJĄCEJ PRAWIDŁOWY ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEZY ROŚNIJ 

ZDROWO 

 

 

Informacje ogólne w sprawozdaniu finansowym: 

1)     Fundacja Wspierająca Prawidłowy Rozwój Dzieci i Młodzieży „Rośnij Zdrowo” 

Siedziba fundacji ma miejsce w Krakowie (30-052) przy ul. Nowowiejskiej 9/8 

KRS:0000084336  

2) czas trwania Fundacji jest nieoznaczony  

3) sprawozdania finansowe za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. 

4) ponieważ Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej zasady prowadzenia 

rachunkowości są zgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 w 

sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących 

spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137 

poz. 1539). 



 

5) roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności 

      przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, 

      które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez 

       organizację działalności. 

 

6) aktywa i pasywa są wyceniane zgodnie z art. 28 Ustawy o rachunkowości na dzień 

bilansowy wg ceny nabycia (śr. trwałe i wartości niematerialne i prawne), 

zobowiązania i należności w kwocie wymaganej zapłaty. Fundacja przyjęła uchwałę w 

sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych 

przewidzianych dla jednostek mikro. 

 

Prezes Fundacji                                                

Bożena Kociołek                                              

 

 

Informacje uzupełniające do bilansu:   

Fundacja w 2015r. nie udzielała pożyczek pieniężnych. 
Fundacja w 2015r. nie nabyła obligacji. 
Fundacja w 2015r. nie objęła udziałów ani nie nabyła akcji. 
Fundacja w 2015r. nie nabyła nieruchomości. 
Fundacja w 2015r. nie nabyła środków trwałych. 
 

Na majątek  organizacji składają się:  

Aktywa trwałe: 0,00 zł. 

Aktywa obrotowe: 

- Zapasy: środki finansowe na rachunkach bankowych 24743,73 zł. 

   środki finansowe w kasie gotówkowej 1399,51 zł. 

Należności krótkoterminowe 1536,16 zł. 

 

Pasywa:  

Fundusz statutowy  2000 zł. 

Przychody na cele statutowe 25316,50 zł. 



Zobowiązania  z tytułu rozrachunków krótkoterminowych 362,90 zł. 

 

Przychody: 

Zwrot należności krótkoterminowych 8607,87 zł. 

Przychód z tytułu 1%  11217,60 zł. 

Przychód statutowy darowizna na cele edukacyjne:  25,31 zł. 

 

Koszty:  

Koszty działalności statutowej  10 074,16zł. 

Koszty pozostałe (w tym pozostałe koszty operacyjne wynikające z przedawnienia 
roszczeń) 10 684,91zł. 

 

 

 

 

Bożena Kociołek                                              

Prezes Fundacji                                                

 

 

 

 

 

 

 


