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Sprawozdanie z działalności fundacji 

w roku 2021 

1. Nazwa fundacji: 

 

Siedziba i adres: 

 

Aktualny adres do korespondencji: 

 

Adres poczty elektronicznej1: 

Data wpisu w KRS: 

Numer KRS: 

Numer REGON: 

Dane dotyczące członków zarządu – 

imię i nazwisko, pełniona funkcja: 

 

Określenie celów statutowych fundacji: 

Podkarpacka Fundacja Rozwoju „Beskid” 

 

ul. Słoneczna 19A, 38-200 Jasło 

 

ul. Słoneczna 19A, 38-200 Jasło 

 

kontakt@fundacjabeskid.org.pl 

27.02.2019 

0000773551 

382676098 

Łukasz Buczyński – Prezes Zarządu 

Paweł Maczuga – Wiceprezes Zarządu 

Konrad Kamiński – Wiceprezes Zarządu 

Celem Fundacji jest: 

1. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, 

pielęgnowania polskości oraz rozwój świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej, 

2. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy w tym 

przedsiębiorczości, 

3. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości 

i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych 

rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, 

4. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności 

lokalnych, 

5. działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji 

oraz oświaty, 

6. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, 

7. wspieranie kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego, 

8. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 

9. działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 

dziedzictwa przyrodniczego, 

10. działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa, 

11. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania 

kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 

12. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, 

13. działalność w zakresie rewitalizacji. 

 
1 Pole do wypełnienia w przypadku dysponowania adresem poczty elektronicznej 
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2. 

 

Zasady, formy i zakres działalności statutowej 

z podaniem realizacji celów statutowych: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis głównych zdarzeń prawnych 

o skutkach finansowych: 

 

Prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 

w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji oraz oświaty 

poprzez: 

- realizację VII Konkursu "Da Vinci" z przedmiotów 

matematyczno-przyrodniczych; 

- realizację XIII Konkursu Geograficzny "Odkryj Europę". 

Prowadzenie działalności w zakresie turystyki i krajoznawstwa 

poprzez odpłatną działalność pożytku publicznego polegającą na 

sprzedaży książeczek, odznak i plakatów Zdobywca Polskich Gór 

oraz kalendarzy. 

Prowadzenie działalności w zakresie turystyki i krajoznawstwa 

poprzez publikowanie w mediach społecznościowych zdjęć oraz 

filmów. 

 

Fundacja zaciągnęła pożyczkę w wysokości 990,00 zł (słownie: 

dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100). 

 

3. 

 

Informacja o prowadzonej działalności 

gospodarczej według wpisu do rejestru 

przedsiębiorców KRS:  

 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

4. 

 

Odpisy uchwał zarządu fundacji: 

 

W okresie sprawozdawczym Zarząd Fundacji podjął 6 uchwał, 

które stanowią załącznik do niniejszego sprawozdania. 

 

5. 

 

Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, 

z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, 

darowizna, środki pochodzące ze źródeł 

publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu 

jednostek samorządu terytorialnego) oraz formy 

płatności (np. gotówka, przelew): 

 

Informacja o wysokości odpłatnych świadczeń 

realizowanych przez fundację w ramach celów 

statutowych, z uwzględnieniem kosztów tych 

świadczeń: 

 

 

Przy prowadzeniu działalności gospodarczej – 

wynik finansowy tej działalności oraz procentowy 

stosunek przychodu osiągniętego z działalności 

 

Z darowizn: przelew – 2008,18 zł, gotówka – 396,80 zł 

Ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego: przelew – 

2939,41 zł 

 

 

 

 

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego: przelew – 

30790,88 zł, gotówka – 366,45 zł 

Koszty prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego: 

przelew – 30070,90 zł, gotówka – 1137,87 zł 
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gospodarczej do przychodu osiągniętego 

z pozostałych źródeł: 

 

 

6. 

 

Informacja o poniesionych kosztach na: 

a) realizację celów statutowych; 

b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, 

pocztowe itp.); 

c) działalność gospodarczą; 

d) pozostałe koszty 

– z wyodrębnieniem formy płatności (np. gotówka, 

przelew)  

 

Realizacja celów statutowych: przelew – 3294,26 zł, gotówka – 

383,02 zł 

Administracja: przelew – 210,25 zł 

 

7. 

 

Dane o: 

a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji 

z podziałem według zajmowanych stanowisk 

i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie 

w działalności gospodarczej; 

 

 

b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez 

fundację z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, 

premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem 

całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych 

wyłącznie w działalności gospodarczej; 

 

 

c) wysokości 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; 

 

d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia; 

 

e) udzielonych przez fundację pożyczkach 

pieniężnych z podziałem według ich wysokości, 

ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków 

przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy 

statutowej udzielania takich pożyczek; 

 

 

 

0 osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy 

3 osoby zatrudnione okresowo na podstawie umów zlecenie 

 

 

 

 

0,00 zł 

 

 

 

 

 

 

0,00 zł 

 

 

 

 

 

 

7973,36 zł 

 

Fundacja nie udzielała pożyczek. 

 

 

 

 

 

Bank Pekao S.A.: 1462,04 zł 
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f) kwotach zgromadzonych na rachunkach 

płatniczych ze wskazaniem banku lub spółdzielczej 

kasy oszczędnościowo-kredytowej oraz kwotach 

zgromadzonych w gotówce; 

 

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości 

objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach 

prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek; 

 

 

 

h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu 

oraz wysokości kwot wydatkowanych 

na to nabycie; 

 

 

 

i) nabytych pozostałych środkach trwałych; 

 

j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych 

we właściwych sprawozdaniach finansowych 

sporządzanych dla celów statystycznych  

Gotówka: 601,31 zł, 11 € 

 

 

 

0,00 zł 

 

 

 

 

 

Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości. 

 

 

 

 

 

Zakup kasy fiskalnej o wartości początkowej 1550,00 zł. 

 

Aktywa: 4688,08 zł 

Zobowiązania: 1143,99 zł 

 

8. 

 

Dane o działalności zleconej fundacji przez 

podmioty państwowe i samorządowe (usługi, 

państwowe zadania zlecone i zamówienia 

publiczne) oraz o wyniku finansowym tej 

działalności 

 

Fundacja realizowała 2 projekty w ramach art. 19a ustawy 

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zleconych przez 

Urząd Miasta w Jaśle. Całkowity koszt realizacji tych zadań 

wyniósł 3459,41 zł (z dotacji 2939,41 zł, ze środków własnych 

520,00 zł ). Otrzymana dotacja została w pełni rozliczona. 

 

9. 

 

Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu 

ciążących zobowiązań podatkowych 

 

Informacja w sprawie składanych deklaracji 

podatkowych 

 

Zobowiązania w wysokości 10,00 zł z tytułu zaliczki PIT-4R za 

21M12 oraz 0,48 zł z tytułu PIT-8AR za 21M12.  

 

Fundacja złożyła PIT-4R, PIT-8AR, 3 razy PIT-11 oraz CIT 8 wraz 

z załącznikami CIT-8/O i CIT/D. 

 

10. 

 

Informacja, czy fundacja jest instytucją 

obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 

2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu 

 

Tak 

 

11. 

 

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 

 

Fundacja nie przyjmowała i nie dokonywała płatności, o którym 

mowa w tym punkcie. 
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przeprowadzana jako pojedyncza operacja 

czy kilka operacji, które wydają się ze sobą 

powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty 

operacji 

   

 Informacja, czy w okresie sprawozdawczym była 

przeprowadzona w fundacji kontrola, jeśli była – 

jej wyniki 

W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzana żadna 

kontrola. 

  

Podpisy co najmniej dwóch członków zarządu, 

jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej 

 

 

……………………………… ……………………………… 

data i podpis                     data i podpis 

 


