
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI  

ZA ROK 2020      

Nr pisma DES-III.0324.716.2022.KZ 

Nr pisma DES-III.0324.1698.2022.KG 

Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. 

§ 2. (Zachowano oryginalną numerację paragrafów i punktów z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  

z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.) 
 

1. Dane rejestracyjne fundacji. 
 

Nazwa fundacji FUNDACJA ABJ 

siedziba i adres fundacji UL. PARTYZANTÓW 17; 32-700 BOCHNIA 

aktualny adres do 

korespondencji 
UL. PARTYZANTÓW 17; 32-700 BOCHNIA 

adres poczty elektronicznej  fundacja@abjelectric.pl 

Regon 385621502 

data wpisu w KRS 24.02.2020 

numer KRS 0000830041 

 
Dane członków  

zarządu fundacji: 

Imię i nazwisko oraz pełniona funkcja  

(według aktualnego wpisu w KRS) 

WIOLETTA MONIKA MARAJ  - PREZES ZARZĄDU 

 
Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu). 

1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 

2) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 
3) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i 

innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań 
technicznych w praktyce gospodarczej; 

4) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; 
5) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i 

młodzieży; 
6) działalność w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu; 

działalność charytatywna 

 

 
2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych 

(opis rzeczywiście prowadzonej działalności statutowej). 

- działalność w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu – współpraca z 
Bocheńskim Stowarzyszeniem Futsalu- całoroczne wsparcie finansowe na ich 
działalność statutową, rozwijania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. 
Środki pożytkowane są na bieżącą działalność stowarzyszenia, organizacje 
turniejów sportowych, zakup sprzętu sportowego. 
- nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie -  współpraca z 
Zespołem Szkół nr 1 w Bochni – Fundacja funduje stypendia dla wyróżniających 
się uczniów, nagrody roczne. 
- jednorazowe wsparcie Szpitala Powiatowego w Bochni w walce z Covid-19  
 



 

 

 
 

 

Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych. 

 

Fundacja nie otrzymała w 2020r, żadnych środków na swoją działalność ze  środków  

administracji państwowej  i  samorządowe, grantów itp.  .  

 

02.2020 – Fundacja otrzymuje wpłatę Fundatora na kwotę  - 30 000,00 PLN. 

 

03.2020 – Fundacja otrzymuje dofinansowanie  - 3x 70 000,00 PLN środki zostają 

przekazane przez troje wspólników fundatora (środki prywatne) . 

 

03.2022 – Fundacja podpisuje umowę z ZS1z Bochni – przejmując od swojego 

Fundatora ABJ Sp. z o.o. finansowanie stypendiów i nagród rocznych w ramach umowy 

o współpracy z dnia 2019.04.26. – na ten cel zostaje przeznaczone  - 1. Nagrody – 

5 000,00 PLN , 2. Stypendia – 17 280,00 PLN 

 

03.2022 – Fundacja podpisuje umowę z Bocheńskim Stowarzyszeniem Futsalu – na 

wspieranie działań statutowych stowarzyszenia w rozwoju kultury fizycznej i sportu 

wśród dzieci i młodzieży w 2020r. – na ten cel  przeznaczono w 2020 kwotę 104 000,00 

PLN 

 

04.2020 – Fundacja przekazuje na SPZOZ w Bochni SZPITAL POWIATOWY  -

darowiznę Covid-19 – w kwocie – 10 000,00 PLN 

 

 

09.2022 – Fundacja podpisuje umowę z ZS1z Bochni – w ramach projektu z „Z ABJ ku 

przyszłości” na ufundowanie  stypendiów i nagród rocznych. – na ten cel zostaje 

przeznaczone od września do grudnia. 2020  - 1. Stypendia – 12 160,00 PLN 

 

Pozostałe otrzymane darowizny w 2020 r pochodzą od osób prywatnych i firm  na kwotę 

– 5 700,00 PLN  

 

 

 
3. Działalność gospodarcza: informacja, czy fundacja prowadzi działalność gospodarczą 

(niepotrzebne skreślić): TAK PROWADZIŁA / NIE PROWADZIŁA 

 
Informację o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru 

przedsiębiorców KRS (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). 

NIE DOTYCZY 

 

 
4. Odpisy uchwał zarządu fundacji (należy przekazać odpisy uchwał zarządu fundacji w formie np. 

kserokopii, podjętych w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy sprawozdanie, bądź wskazać, iż 

zarząd nie podejmował uchwał). 

ZARZĄD NIE PODEJMOWAŁ UCHWAŁ 

 

 



 

5. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, 

zapis, darowizna, środki ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa 

 i budżetu gminy) (należy w tym miejscu podać też przychody z działalności gospodarczej). 

WPŁATA FUNDATORA 
    30 000,00 zł  - fundusz 
założycielski 

 PRZYCHODY 

DAROWIZNA OSOBA FIZYCZNA   210 700,00 zł  

DAROWIZNA INSTYTUCJA PRAWNA       5 000,00 zł  

PRZYCHODY OPERACYJNE (ODSETKI)       0,22 zł  

   215 700,22 zł  

 

 
 

Informacje o wysokości uzyskanych przychodów z odpłatnych świadczeń realizowanych 

przez fundację w ramach celów statutowych z podaniem kosztów tych świadczeń  

(należy podać osobno przychody i koszty). 

 
 

 

Przychody ogółem: 215 700,22 PLN 

 

w tym przychody uzyskane w 

gotówce: 

0,00 PLN 

 

 

 

 



 

 

 
Jeżeli działalność gospodarcza była prowadzona: 

wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej 

(tj. przychody minus koszty) 
NIE DOTYCZY 

 

procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności 

gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł 
NIE DOTYCZY 

 
6. Informacje o poniesionych kosztach na: 

a) realizację celów statutowych 148 440,00 PLN 
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.)- 

opłaty bankowe, koszty biura rachunkowego 
2 391,50 

c) działalność gospodarczą 0,00 PLN 
d) pozostałe koszty 0,00 PLN 

w tym koszty poniesione w gotówce na: 

a) realizację celów statutowych 5 000,00 PLN 
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.) 0,00 PLN 

c) działalność gospodarczą 0,00 PLN 
d) pozostałe koszty 0,00 PLN 

 
7. Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w fundacji. 

a) łączna liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem  

według zajmowanych stanowisk oraz 
0 

liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności 

gospodarczej 
0 

b) łączna kwota wynagrodzeń wypłacanych przez fundację: 

w tym: 
0,00 PLN 

wynagrodzenia 0,00 PLN 
nagrody 0,00 PLN 
premie 0,00 PLN 
inne świadczenia 0,00 PLN 
wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie  

w działalności gospodarczej 
0,00 PLN 

 
7. c) Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego  

łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji, z podziałem na: 

wynagrodzenia 0,00 PLN 
nagrody 0,00 PLN 
premie 0,00 PLN 
inne świadczenia 0,00 PLN 

 

Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego 

osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na: 

wynagrodzenia 0,00 PLN 
nagrody 0,00 PLN 
premie 0,00 PLN 
inne świadczenia 0,00 PLN 

 
7. d) Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia. 

NIE DOTYCZY 

 



 

7. e) Dane o 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. 

NIE DOTYCZY 

 
7. f) Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku  

lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

(należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego). 

NA DZIEŃ 31.012.2020 NA RACHUNKU W SANTANDER BANK POLSKA S.A. 

SALDO KOŃCOWE TO : 

NR. RACHUNKU 73 1090 1838 0000 0001 4444 6588  - 94.868,72 PLN 

 

 
Wysokość środków finansowych zgromadzonych w gotówce 

0,00 PLN 

 

 
7. g) Dane o wartościach nabytych obligacji oraz objętych udziałów lub nabytych akcji  

w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek. 

NIE DOTYCZY 

 

 
7. h) Dane o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot 

wydatkowanych na to nabycie. 

 

NIE DOTYCZY 

 
7. i) Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych. 

 

NIE DOTYCZY 

 
7. j) Dane o wartościach aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych 

sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych (należy podać dwie 

wartości). 

Łączna kwota aktywów zobowiązań zobowiązania wynikających z bilansu Fundacji 

sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020: 

Aktywa : 94 868,72 PLN 

Zobowiązania: 0,00 PLN 

 
8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, 

państwowe zadania zlecone, zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej 

działalności (należy podać informacje o realizowanych zadaniach publicznych i uzyskanych 

dotacjach, grantach, kosztach poniesionych na ich realizację oraz o wyniku finansowym). 

NIE DOTYCZY 

 
9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także 

informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych. 
Za rok 2020 Fundacja  złożyła deklarację - zeznanie podatkowe  CIT-8 o wysokości dochodu 
i należnego podatku dochodowego od osób prawnych . Na Fundacji  nie ciążyły 
zobowiązania podatkowe, całość dochodu była objęta zwolnieniem,  o którym mowa w art. 
17 ust 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 

 
10.  Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 

2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723, 

1075, 1499 i 2215).  



 

X 
 

NIE 
 

 
 

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 

przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą 

powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji.  

NIE DOTYCZY  

 
§ 3. Informacja o przeprowadzonych w fundacji kontrolach w okresie sprawozdawczym  

oraz informacja o ich wynikach (należy wskazać organy kontrolujące i zakres kontroli). 

 

NIE DOTYCZY 

 
§ 4. Sprawozdanie powinno zostać przekazane w oryginale oraz podpisane przez co najmniej  

dwóch członków zarządu fundacji jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej. 

Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentacji fundacji:  

 

 

 

 

Telefon:  

 

 
 
 


