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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 
FUNDACJI ZA ROK 2016 

(01.01.2016 – 31.12.2016) 

 
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 trzeci.org (Gliwice)  
(poprzednia nazwa Fundacja PAGO)  

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; 



2 | S t r o n a  
  

17) upowszechnianie i ochronę praw konsumentów; 
18) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 
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 prowadziła faktyczną działalność statutową w zakresie: 
1) wsparcie instytucji publicznych dla lepszego wykorzystania potencjału inicjatyw społecznych  
i obywatelskich; 
2) wsparcie powstawania, wdrażanie i upowszechnianie narzędzi rozwoju partycypacji społecznej  
i obywatelskiej; 
3) działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
4) działania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. 
 
Ww. działalność prowadzona była w formie: 
1) Blog trzeci.org. Blog prowadzony jest w formie wolontariatu, treści zamieszczane na blogu dostępne są 
nieodpłatnie i dot. zagadnień związanych z 3 sektorem oraz ekonomią społeczną. Blog utworzony został w 
ramach projektu „Fundacja PAGO – projekt na rzecz rozwoju instytucjonalnego podmiotu” 
dofinansowanego w wysokości 5.000 zł ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO – 
Śląskie Lokalnie. Czas trwania projektu – 01.04.2016-31.05.2016. Działanie prowadzone w formie 
nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. 
2) Szkolenia dla organizacji pozarządowych oraz adm. publicznej z zakresu zagadnień związanych z 
ekonomią społeczną i działalnością obywatelską. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 3 szkolenia 
na łączną kwotę 1910 zł brutto. Działanie prowadzone w formie odpłatnej działalności pożytku 
publicznego. 
 
Ponadto w okresie sprawozdawczym fundacja zmieniła nazwę z Fundacji PAGO na Fundacja trzeci.org. 

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

 

 UCHWAŁA ZARZĄDU, DN. 02.02.2016 R. 
O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2015 ROK 

 
§1 

Zarząd Fundacji PAGO zadecydował o przyjęciu sprawozdania finansowego za 2015 rok. 
 

§2 
Osobą odpowiedzialną za realizację złożenie dokumentów w Urzędzie Skarbowym jest Łukasz Gorczyński 
– wiceprezes zarządu.  
 

§3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
UCHWAŁA ZARZĄDU, DN. 03.02.2016 R. 

O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU BRUDNYCH PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU 
 

§1 
Zarząd Fundacji PAGO zadecydował o przyjęciu procedury zw. z przeciwdziałaniem praniu brudnych 
pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. 
 

§2 
Osobą odpowiedzialną za realizację obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu jest Łukasz Gorczyński – wiceprezes zarządu, a w razie niemożności pełnienia tej 
funkcji Tomasz Pawłowski – prezes zarządu.  
 

§3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

UCHWAŁA ZARZĄDU, DN. 04.02.2016 R. 
W SPRAWIE PRZYJĘCIA UPROSZCZONYCH ZASAD SPORZĄDZANIA 

SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH PRZEWIDZIANYCH DLA JEDNOSTEK MIKRO 
 
 
Zarząd Fundacji PAGO działając na podstawie statutu raz art. 3 ust. 1a i art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości, 
uchwala co następuje: 
 

§1 
Fundacja PAGO (Gliwice) jest jednostką mikro, o której mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o rachunkowości. 
 

§2 
Fundacja PAGO (Gliwice) będzie sporządzać sprawozdanie finansowe za rok 2016 z uwzględnieniem 
uproszczonych zasad przewidzianych dla jednostek mikro wprowadzonych Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. 
o zmianie ustawy o rachunkowości tj. z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 4, art. 47 ust. 4 pkt 4, art. 48 ust. 3, 
art. 48a ust. 3, art. 48b ust 4 ustawy o rachunkowości. 
 

§3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
W głosowaniu wzięli udział wszyscy członkowie Zarządu. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. 
 
 

UCHWAŁA ZARZĄDU, DN. 10.10.2016 R. 
O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIA MERYTORYCZNEGO ZA 2015 ROK 
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§1 

Zarząd Fundacji PAGO zadecydował o przyjęciu sprawozdania merytorycznego za 2015 rok. 
 

§2 
Osobą odpowiedzialną za realizację złożenia dokumentów w Ministerstwie jest Łukasz Gorczyński – 
wiceprezes zarządu.  
 

§3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
Dodatkowo uchwała fundatorów: 

 
Uchwała nr 1/2016 
z dnia 14.12.2016 

o zmianie statutu fundacji 

 
Zebrani w dniu 14.12.2016 r. w Gliwicach Fundatorzy Łukasz Gorczyński i Tomasz Pawłowski postanawiają 
zmienić statut Fundacji w następującym zakresie: 

 
Dotychczasowe brzmienie: 
 
§ 1 
Fundacja PAGO, zwana w dalszej części niniejszego statutu fundacją, została ustanowiona przez Tomasza 
Pawłowskiego i Łukasza Gorczyńskiego aktem notarialnym sporządzonym w dniu 19.11.15r. w Kancelarii 
Notarialnej w Gliwicach, przed zastępcą notarialnym p. Aleksandrą Kłopotowską nr rep. 4776/2015, działa 
na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach, Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego statutu. 
 
Nowe brzmienie: 
 
§ 1 
Fundacja trzeci.org, zwana w dalszej części niniejszego statutu fundacją, została ustanowiona przez 
Tomasza Pawłowskiego i Łukasza Gorczyńskiego aktem notarialnym sporządzonym w dniu 19.11.15r. w 
Kancelarii Notarialnej w Gliwicach, przed zastępcą notarialnym p. Aleksandrą Kłopotowską nr rep. 
4776/2015, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach, Ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego statutu. 

 
Statut stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

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) 
 
Wpłata funduszu założycielskiego:      500,00 zł 
Środki z budżetu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich FIO Śląskie Lokalnie:  5.000,00 zł 
Darowizny na dz. statutową od osób fizycznych:     457,62 zł 
Przychody z odsetek bankowych:      2,59 zł  
Przychody z odpłatnej dz. pożytku publ. (dz. szkoleniowa):   1.910,00 zł 
Koszt odpłatnej dz. pożytku publ.:      - 1.236,00 zł 
 
Różnica między przychodami a kosztami odpłatnej dz. pożytku publ. wynika z faktu, że wynagrodzenie za 
szkolenie z grudnia 2016 wypłacono w styczniu 2017 roku. Po wypłacie wynagrodzenia koszt odpłatnej dz. 
poż. publ. równy jest przychodowi z tej działalności. 
 
Działalność gospodarcza nie była prowadzona. 

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 
 
a) 6.896,24 zł 
b) 0 zł 
c) 0 zł 
d) 0 zł 

 
 

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. 
W okresie sprawozdawczym fundacja angażowała personel płatny w oparciu o umowę zlecenie – 3 osoby, 
tj.: 

1. Prowadzący szkolenia – 2 osoby. 
2. Osoba do rozliczenia projektu – 1 osoba. 
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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) 

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) 

 
Łączna kwota brutto z tytuły wynagrodzeń z umów zleceń wyniosła w okresie sprawozdawczym 2.210,00 
zł brutto. 

 

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) 
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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: 973,97 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. 

 

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 obejmującym dane 
o wartości aktywów i zobowiązań fundacji we właściwych sprawozdaniach finansowych. 
 
Dane o wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujęte w sprawozdaniu finansowym za rok 2016 do Urzędu 
Skarbowego: 
 
Razem aktywa – 998,97 zł (aktywa trwałe – 0,00, aktywa obrotowe – 998,97 zł) 
Razem pasywa – 998,97 zł (kapitał własny – 171,97, zobowiązania i rezerwy na zob. – 827,00 zł) 
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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) 

 
Realizowano projekt „Fundacja PAGO – projekt na rzecz rozwoju instytucjonalnego podmiotu” 
dofinansowany w wysokości 5.000 zł ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO – Śląskie 
Lokalnie. Czas trwania projektu – 01.04.2016-31.05.2016. Działanie prowadzone w formie nieodpłatnej 
działalności pożytku publicznego. 
 

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 przedmiocie okresu sprawozdawczego, o którym mowa w niniejszym sprawozdaniu fundacja złożyła w 
I Urzędzie Skarbowym w Gliwicach (ul. Góry Chełmskiej 15 44-100 Gliwice) deklarację CIT8 i CIT8/O oraz 
sprawozdanie finansowe. 
 
Z uwagi na zatrudnienie 3 osób w oparciu o umowę zlecenie Fundacja odprowadzała zaliczki na podatek od 
w/w osób oraz płaciła składki ZUS.  
 
Wysokość podatku: 148,00 zł (słownie: sto czterdzieści osiem złotych 00/100 zł). 
Wysokość składek do ZUS: 198,90 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem 90/100 zł). 
 
Fundacja składała deklaracje do ZUS. 
Deklaracje PIT do US za opisywany okres sprawozdawczy również zostały złożone. 
 

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

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

 
 

Data i miejsce zatwierdzenia sprawozdania: 30.06.2017 r., Gliwice 
Data i miejsce składania sprawozdania: 30.06.2017 r., Gliwice 


