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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 
FUNDACJI ZA ROK 2015 

(28.12.2015 – 31.12.2015) 

 
I. DANE PODSTAWOWE  

(§ 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego 
zakresu sprawozdania z działalności fundacji) 

Nazwa fundacji i jej siedziba:  Fundacja PAGO (Gliwice)  
Adres:      ul. Kościuszki 35 44-100 Gliwice 
Aktualny adres do korespondencji: ul. Kościuszki 35 44-100 Gliwice 
Adres poczty elektronicznej:  blog@trzeci.org 
Telefon (opcjonalnie):   +48 511 141 197 
Data wpisu w KRS:    28.12.2015 
Numer KRS:     0000594111 
REGON:     363321941 
 
Dane członków zarządu fundacji:  Tomasz Pawłowski – prezes zarządu  
(imię i nazwisko, pełniona funkcja –   Łukasz Gorczyński – wiceprezes zarządu 
należy wpisać dane osób pełniących funkcje  
w chwili składania sprawozdania) 

 
Określenie celów statutowych fundacji: 
 
Celem fundacji jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na: 
1) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, 
w zakresie określonym w pkt 1-32 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 
2) wsparcie instytucji publicznych dla lepszego wykorzystania potencjału inicjatyw społecznych  
i obywatelskich; 
3) wsparcie powstawania, wdrażanie i upowszechnianie narzędzi rozwoju partycypacji społecznej  
i obywatelskiej; 
4) działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
5) działalności wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 
6) prowadzenie i rozwój badań i diagnoz społecznych; 
7) promocję i organizację wolontariatu; 
8) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami; 
9) promocję Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 
10) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym; 
11) promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych 
zwolnieniem z pracy; 
12) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 
13) działalność charytatywną; 
14) upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania 
wspomagające rozwój demokracji; 
15) udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego; 
16) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa; 
17) upowszechnianie i ochronę praw konsumentów; 
18) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 
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19) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 
20) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 
21) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 
22) działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i 
wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 
23) działania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 
24) działania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego; 
25) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 
26) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 
27) działalność na rzecz integracji cudzoziemców. 

 

II. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA FUNDACJI  
(§ 2 pkt 2) 

Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, 
a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych: 
(opis faktycznie prowadzonej działalności z uwypukleniem ważniejszych zdarzeń związanych z otrzymaniem 
lub wydatkowaniem środków finansowych) 

 
W okresie sprawozdawczym fundacja nie prowadziła faktycznej działalności z uwagi na krótki okres 
istnienia (4 dni). 
 

III. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI 
(§ 2 pkt 3) 

Informacja o prowadzonej dz. gospodarczej wg wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS: 
(opis faktycznie prowadzonej działalności gospodarczej, z podaniem jej oznaczenia w ramach PKD wpisanego 
do rejestru przedsiębiorców KRS) 

 
W okresie sprawozdawczym fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej. 

IV. UCHWAŁY ZARZĄDU FUNDACJI 
(§ 2 pkt 4) 

Odpisy uchwał zarządu fundacji: 
(kserokopie uchwał lub odpisy ich treści) 

 
W okresie sprawozdawczym zarząd fundacji nie podejmował uchwał. 
 

V. PRZYCHODY FUNDACJI 
(§ 2 pkt 5) 

Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. 
spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu 
państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w 
ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli 
prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy 
stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego 
z pozostałych źródeł: 
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(Należy podać rzeczywiste źródła przychodów, dokładnie je nazwać, gdy są inne niż podane przykłady, np. 
przychody z działalności gospodarczej. W kwestii odpłatnych świadczeń realizowanych w ramach celów 
statutowych należy podać wysokość uzyskanych przychodów i osobno wysokość kosztów tych świadczeń. 
Wynik finansowy działalności gospodarczej, to różnica między jej przychodami, a kosztami wykazanymi w 
§ 2 pkt 6) 
 
W okresie sprawozdawczym fundacja nie uzyskała przychodów (okres istnienia podmiotu – 4 dni). 
 

VI. KOSZTY FUNDACJI 
(§ 2 pkt 6) 

Informacje o poniesionych kosztach na: 
a) realizację celów statutowych, 
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe, itp.), 
c) działalność gospodarczą, 
d) pozostałe koszty 
 
W okresie sprawozdawczym fundacja nie poniosła kosztów (okres istnienia podmiotu – 4 dni). 

 

VII. ZATRUDNIENIE W FUNDACJI W OPRACIU O UMOWY O PRACĘ 
I UMOWY ZLECENIE 
(§ 2 pkt 7 lit. a) 

Dane o liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych 
stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności 
gospodarczej: 
 
(Podać należy wyłącznie liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia. Nie 
należy podawać liczby osób pracujących społecznie, bez wynagrodzenia) 

 
W okresie sprawozdawczym fundacja nie zatrudniała osób w oparciu o umowę o pracę i nie angażowała 
personelu płatnego w oparciu o umowę zlecenie. 
 

VIII. WYNAGRODZENIA W FUNDACJI Z TYTUŁU UMÓW O PRACĘ 
(§ 2 pkt 7 lit. b) 

Dane o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na 
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych 
wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej  
 
(Podać należy kwoty wynagrodzeń brutto osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę) 

 
W okresie sprawozdawczym fundacja nie zatrudniała osób w oparciu o umowę o pracę. 

 

IX. WYNAGRODZENIA ORGANÓW FUNDACJI Z TYTUŁU UMÓW O 
PRACĘ 
(§ 2 pkt 7 lit. c) 
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Dane o 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  
 
(Podać należy łączną kwotę wynagrodzeń brutto osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę) 

 
W okresie sprawozdawczym fundacja nie zatrudniała członków zarządu i innych organów fundacji i osób 
kierujących wyłącznie działalnością gospodarczą w oparciu o umowę o pracę (ani w oparciu o żadną inną 
formę umowy). Wszystkie w/w funkcje pełnione były społecznie. 
 

X. WYNAGRODZENIA W FUNDACJI Z TYTUŁU UMÓW ZLECENIE 
(§ 2 pkt 7 lit. d) 

Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia  
(Podać należy kwotę łączną brutto) 

 
W okresie sprawozdawczym fundacja nie angażowała personelu płatnego w oparciu o umowę zlecenie. 

 

XI. POŻYCZKI UDZIELONE PRZEZ FUNDACJĘ 
(§ 2 pkt 7 lit. e) 

Dane o udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich 
wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz 
podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek: 
 
W okresie sprawozdawczym fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych. 

 

XII. STAN RACHUNKU BANKOWEGO NA KONIEC ROKU 
SPRAWOZDAWCZEGO 
(§ 2 pkt 7 lit. f) 

Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku  
(Dane należy podać na koniec roku sprawozdawczego) 
 
Kwota ulokowana na rachunku bankowym fundacji na koniec roku sprawozdawczego:  
0 zł. 
W roku sprawozdawczym fundacja posiadała rachunek bankowy w banku Raiffeisen Bank Polska S.A. 
 

XIII. NABYTE OBLIGACJE LUB AKCJE 
(§ 2 pkt 7 lit. g) 

Dane o wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji 
w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek: 
 
W okresie sprawozdawczym fundacja nie nabywała obligacji lub akcji w spółkach prawa handlowego. 
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XIV. NABYTE NIERUCHOMOŚCI 
(§ 2 pkt 7 lit. h) 

Dane o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot 
wydatkowanych na to nabycie: 
 
W okresie sprawozdawczym fundacja nie nabywała nieruchomości. 
 

XV. NABYTE ŚRODKI TRWAŁE 
(§ 2 pkt 7 lit. i) 

Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych: 
 
W okresie sprawozdawczym fundacja nie nabywała środków trwałych. 

 

XVI. WARTOŚĆ AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ FUNDACJI UJĘTYCH 
W SPRAWOZDANIU GUS 
(§ 2 pkt 7 lit. j) 

Dane o wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach 
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych  
(Osobno należy podać wartość aktywów i wartość zobowiązań. Dane te powinny pochodzić ze 
sprawozdania dla GUS, które składają wszystkie podmioty posiadające REGON) 

 
W okresie sprawozdawczym GUS nie obejmował fundacji procesem sprawozdawczym (nie były fundacji 
wysyłane formularze SOF i inne). 
 

XVII. DZIAŁANIA REALIZOWANE W RAMACH ZADAŃ PUBLICZNYCH 
I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
(§ 2 pkt 8) 

Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, 
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej 
działalności 
(Działalność zlecona to, np. umowa dotacyjna czy też o udzielenie grantu) 

 
W okresie sprawozdawczym fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe 
i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne). 

 

XVIII. ROZLICZENIA PODATKOWE I SKŁADANE DEKLARACJE 
PODATKOWE 
(§ 2 pkt 9) 

Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także 
informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych: 
 
W okresie sprawozdawczym brak rozliczeń fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych. 
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W okresie sprawozdawczym nie składano deklaracji podatkowych. 
 

XIX. KONTROLE W FUNDACJI 
(§ 3) 

Informacje, czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzona w fundacji kontrola, 
a jeśli była - to jej wyniki: 
 
W okresie sprawozdawczym w fundacji nie były prowadzone kontrole. 

 

XX. PODPISY POD SPRAWOZDANIEM 
(§ 4) 

Sprawozdanie podpisuje co najmniej dwóch członków zarządu fundacji, jeżeli statut 
fundacji nie stanowi inaczej: 
 
 
 

Tomasz Pawłowski – prezes zarządu…………………………………………………….. 
 

Łukasz Gorczyński – wiceprezes zarządu …………………………………………………….. 
 
 

Data i miejsce zatwierdzenia sprawozdania: 14.10.2016 r., Gliwice 
Data i miejsce składania sprawozdania: 14.10.2016 r., Gliwice 


