
Załącznik 
do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości

z dnia 20 grudnia 2022 r.(Dz. U. poz. …)

WZÓR

Sprawozdanie z działalności fundacji 

Podstawa prawna:  

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2167 oraz z 2022 r. poz. 2185) 

➢ Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola; 

➢ We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–); 

➢ Pola wyboru należy uzupełnić przez wstawienie pojedynczego znaku X. 

Nazwa organu sprawującego nadzór: 

I. Dane fundacji 

1. Nazwa fundacji

2. Adres siedziby i
dane kontaktowe 

1. Kraj: 2. Województwo: 3. Powiat:

4. Gmina: 5. Ulica: 6. Nr domu:

7. Nr lokalu: 8. Miejscowość: 9. Kod pocztowy:

10. Nr telefonu (fakultatywne): 11. Adres poczty elektronicznej: 12. Nr faksu (fakultatywne):

13. Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby):

14. Adres strony internetowej (jeżeli fundacja posiada stronę www)

3. Nr REGON:
4. Data
wpisu 
do KRS: 

5. Nr KRS:

za rok 
 



 

6. Dane członków 
zarządu fundacji / 
dane likwidatora 
(według 
aktualnego wpisu 
w KRS) 

Imię i nazwisko Funkcja 

  

7. Numer NIP 
fundacji  

8. Wszystkie cele 
statutowe fundacji 

 

II. Charakterystyka działalności fundacji w okresie sprawozdawczym (dane odnoszą się do faktycznie 
wykonywanej działalności w roku sprawozdawczym) 
1. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych 
 

2. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Informacja o tym, czy fundacja prowadziła działalność gospodarczą w 
okresie sprawozdawczym (zaznaczyć odpowiednie pole, w przypadku 
zaznaczenia odpowiedzi TAK należy wypełnić rubrykę 5 oraz część III 
rubrykę 3) 

NIE  TAK  



 

4. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS w okresie 
sprawozdawczym (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) 
 

5. Czy zarząd lub rada fundacji w okresie sprawozdawczym podejmowały uchwały (jeśli tak, to należy dołączyć odpisy 
wszystkich  uchwał podjętych w okresie objętym sprawozdaniem) 
 

III. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów 

1. Łączna kwota uzyskanych 
przychodów (suma punktów a-c) 

Kwota (w podziale na formy 
płatności) 

Inne formy przychodu  

Przelew 
(dotyczy wszystkich 
rodzajów płatności 
bezgotówkowych) 

Gotówka Wartość innych form przychodu 

   

a. Przychody z działalności 
statutowej 

   

b. Przychody z działalności 
gospodarczej 

   

c. Pozostałe przychody     

2. Informacja o źródłach przychodów    
a. Przychody z działalności odpłatnej 
w ramach celów statutowych 

   

b. Ze źródeł publicznych ogółem, w 
tym: 

   

- ze środków budżetu państwa    
- ze środków budżetu jednostek 
samorządu terytorialnego 

   

c. Ze spadków, zapisów    

d. Z darowizn    



e. Z innych źródeł (wskazać jakich)

3. Jeżeli prowadzono działalność gospodarczą
a. Dochód z prowadzonej działalności gospodarczej (tj.
przychody z działalności gospodarczej minus koszty
działalności gospodarczej)

b. Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z
działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z
pozostałych źródeł

IV. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty fundacji ogółem 

Kwota (w podziale na formy 
płatności) 

Inne formy kosztów 

Przelew 
(dotyczy wszystkich 
rodzajów płatności 
bezgotówkowych) 

Gotówka Wartość poniesionych kosztów 

1. Koszty realizacji celów
statutowych
2. Koszty administracyjne (czynsze,
opłaty pocztowe, telefoniczne itp.)

3. Koszty działalności gospodarczej

4. Pozostałe koszty

V. Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

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

2. Liczba osób zatrudnionych
wyłącznie w ramach działalności
gospodarczej
3. Łączna kwota wynagrodzeń
(brutto) wypłaconych przez fundację
w okresie sprawozdawczym (wraz z
pochodnymi od wynagrodzeń)
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)

b. Z tytułu umów cywilnoprawnych



 

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) 

 

VI. Informacja o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym 

1. Fundacja udzielała pożyczek 
pieniężnych (zaznaczyć odpowiednie 
pole, w przypadku zaznaczenia pola 
TAK należy wypełnić rubryki 2-4) 

NIE  TAK  

2. Wysokość udzielonych pożyczek 
pieniężnych 

 

3. Wskazanie pożyczkobiorców i 
warunków przyznania pożyczek 
pieniężnych 

 

4. Statutowa podstawa udzielenia 
pożyczek pieniężnych (należy 
zacytować odpowiedni przepis 
statutu) 

 

VII. Środki fundacji 

1. Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych, ze wskazaniem banku w przypadku rachunku bankowego (należy 
podać dane na koniec roku sprawozdawczego)  
 

2. Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (SKOK) w 
przypadku rachunku członka SKOK  (należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego)  
 
 
 
 
 
 
3. Wysokość kwot zgromadzonych w gotówce 
 (należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego) 

 
 
 
 
 



4. Wartość nabytych obligacji oraz
wielkość objętych udziałów lub nabytych
akcji w spółkach prawa handlowego ze
wskazaniem tych spółek

5. Dane o nabytych
nieruchomościach, ich przeznaczeniu
oraz wysokości kwot
wydatkowanych na to nabycie

6. Nabyte pozostałe środki trwałe

7. Dane o wartościach aktywów i
zobowiązań fundacji ujętych we
właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów statystycznych
na dzień kończący bieżący i poprzedni rok
obrotowy

Aktywa Zobowiązania 

VIII. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe
zadania zlecone - dotacje i zamówienia publiczne) oraz informacja o wyniku finansowym tej działalności1

1 Dane powinny być spójne z danymi finansowymi podawanymi w części III pkt 2 lit. b. 



 

IX. Informacja o rozliczeniach fundacji w okresie sprawozdawczym 
1. Z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych 
 

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. z 2022 r. poz. 593, 
z późn. zm.) – zaznaczyć odpowiednie pole, w 
przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK należy wypełnić 
część XI. 
 
 

NIE  TAK  

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

XII. Informacja o przeprowadzanych kontrolach w fundacji 

1. Informacja, czy w fundacji była przeprowadzona 
kontrola (zaznaczyć odpowiednie pole, w przypadku 
zaznaczenia odpowiedzi TAK należy wypełnić rubrykę 2) 

NIE  TAK  

2. Wyniki przeprowadzonej kontroli w fundacji (pozytywne i negatywne wraz ze wskazaniem podmiotu 
przeprowadzającego kontrolę) 
 

 
 
………………………………………                                …………………………………… 
podpisy członków zarządu fundacji*           podpisy członków zarządu fundacji* 

 
 
 
………………………………… 

miejscowość, data  

*podpisy członków zarządu fundacji zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w statucie fundacji  
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	8 Wszystkie cele statutowe fundacji: Celami Fundacji są:
1) ochrona środowiska, zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, a w szczególności: 
a) życia i zdrowia zwierząt,
b) bioróżnorodności fauny i flory,
c) przyrody i naturalnych siedlisk zwierząt,
d) mórz i oceanów.
2) ochrona dziedzictwa kulturowego, historycznego, paleontologicznego i archeologicznego
3) działalność naukowa, a w szczególności rozwój nauk i badań w zakresie:
a) weterynarii,
b) genetyki i zachowania zwierząt,
c) inteligencji zwierząt i sposobów komunikowania się organizmów żywych,
d) ekologii,
e) paleontologii,
f) światowego dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego,
g) wypraw odkrywczych, podróżniczych i przyrodniczych,
h) ukrytych skarbów, zaginionych cywilizacji, mitów i legend,
i) geografii,
j) kartografii,
k) archeologii (w tym archeologii podwodnej),
l) badań dna zbiorników wodnych (morza, oceany oraz wszelkie inne wody słodkie – stałe lub płynące),
m) poszukiwania nowych gatunków zwierząt oraz roślin, nowych form organizmów,
n) historii,
o) etnografii,
p) astrofizyki i kosmologii,
q) robotyki.
4) działalność naukowo-techniczna,
5) rozwój oraz promocja edukacji, czytelnictwa i nauki mówienia,
6) rozwój edukacyjny i osobowościowy dzieci i młodzieży,
7) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży,
8) wspieranie leczenia, rehabilitacji i edukacji dzieci,
9) ekologia i promocja ochrony środowiska,
10) działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
11) ochrona i promocja zdrowia,
12) opieka i pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie 
szans tych rodzin i osób,
13) rozwój i promocja gospodarki, w tym działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności 
oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
14) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
15) rozwój i promocja regionów,
16) rozwój i promocja turystyki, podróży oraz krajoznawstwa,
17) działania na rzecz turystyki i krajoznawstwa,
18) rozwój i promocja nauki, edukacji prywatnej, domowej, przedszkolnej, wczesnoszkolnej, szkół podstawowych, 
średnich oraz szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
19) działania na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
20) rozwój i promocja kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
21) ochrona dóbr kultury i tradycji,
22) działalność kulturalna,
23) opieka nad zabytkami, promocja zabytków i atrakcji turystycznych;
24) rehabilitacja zawodowa i społeczna inwalidów,
25) działalność oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów,
26) działalność w zakresie rozwoju, upowszechniania i promocji kultury fizycznej i sportu,
27) działalność w zakresie rozwoju, upowszechniania i promocji działalności artystycznej i twórczej, w szczególności 
dzieci i młodzieży,
28) działalność charytatywna,
29) działalność dobroczynna,
30) rozwój i promocja projektów filmowych, w tym reportaży oraz animacji,
31) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,
32) pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w tym również działania 
skierowanie do Polonii w tym ukierunkowanie na rozwój czytelnictwa w języku polskim,
33) wsparcie kulturalne, edukacyjne, naukowe i wspieranie czytelnictwa Polonii za granicą,
34) pomoc Polonii i Polakom za granicą,
35) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
36) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
37) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i rencistów,
38) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,
39) działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o 
weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1203, z 2017 r. poz. 60 oraz z 2018 r. poz. 138),
40) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
41) promocja i organizacja wolontariatu,
42) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
43) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
44) ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 i 138),
45) ratownictwa i ochrony ludności,
46) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
47) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
48) rewitalizacja,
49) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
50) działalności na rzecz organizacji pozarządowych.
	fill_3: 1. Ochrona gatunków zwierząt:
Organizacja akcji Wielki list do Unii Europejskiej w ochronie waleni – będącym nawoływaniem o zmianę 
przepisów prawa w temacie ochrony waleni. Fundacja w imieniu własnym, ale także w imieniu wszystkich 
dzieci i nastolatków w Polsce, a przede wszystkim w imieniu tych, którzy głosu nie mają, prosi o zmianę prawa i 
zakazania polowań na Wyspach Owczych. List przesyłany jest do Polskich szkół i przedszkoli, co umożliwia 
zebranie podpisów dzieci pod listem do Unii Europejskiej. 
2. Organizacja kampanii społecznej dotyczącej sposobów udzielania pierwszej pomocy zwierzętom:
Dzięki fundacji dzień 2 czerwca został ogłoszony Dniem Pierwszej Pomocy dla Zwierząt Dzikich i Domowych. 
W związku z tym prowadzona była kampania społeczna „Usta-Pysk”, uświadamiająca dzieci oraz dorosłych jak 
należy udzielać pierwszej pomocy zwierzętom, dzikim oraz domowym. Fundacja stworzyła serię filmów z 
udziałem weterynarza i Neli Małej Reporterki, pokazujących jak należy udzielać pierwszej pomocy zwierzętom 
domowym oraz dzikim. W filmie został pokazany również mały lisek, który ucierpiał podczas wycinki drzew. 
Obok tego były prowadzone również szkolenia on-line na żywo dla dzieci, prowadzone przez Nelę Małą 
Reporterkę oraz weterynarza podczas których dzieci na swoich pluszakach ćwiczyły poszczególne etapy 
udzielania pierwszej pomocy zwierzętom.
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