
Roczne sprawozdanie z działalności fundacji 

 
 

 Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola; 
 We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–). 
 W polach wyboru należy wstawić pojedynczy znak X 
 
I. Dane fundacji 

1. Nazwa fundacji Fundacja Puk Puk 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe 

Kraj: 

Polska 
Województwo: 

Śląskie 
Powiat: 

Pszczyński 

Gmina: 

Miedźna 
Ulica: 

Wiślana 
Nr domu: 

15 

Nr lokalu: 

- 
Miejscowość: 

Wola 
Kod pocztowy: 

43-225 

Nr telefonu: 

+48 665 620 002 
e-mail: 

biuro@fundacjapukpuk.pl 
Nr faksu: 

- 

Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż adres siedziby: 
- 

3. REGON: 36798988300000 4. Data wpisu w KRS: 11.08.2017 r. 5. Nr KRS: 0000684234 

6. Dane członków zarządu 
fundacji (wg aktualnego wpisu 
w KRS) 

Imię i nazwisko Funkcja 
Aleksandra Kołodziejek 
Łukasz Czyrwik 

Prezes Fundacji 
Wiceprezes Fundacji 

II. Charakterystyka działalności fundacji w okresie sprawozdawczym 

1. Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu) 

1. Prowadzenie działalności społecznej, edukacyjnej, informacyjnej oraz naukowej, przede wszystkim 
kładącej nacisk na wsparcie rozwoju motorycznego, sensorycznego, emocjonalnego i intelektualnego u 
dzieci oraz osób z różnymi niepełnosprawnościami, 

2. integracja społeczna i zawodowa określonych kategorii osób wyrażona poziomem zatrudnienia tych osób, 
która może być wyrażona: 
a) zatrudnieniem co najmniej 50% osób bezrobotnych, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy lub osób, o których mowa w 
art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.  
o zatrudnieniu socjalnym, 

b) lub zatrudnieniem co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu 
niepełnosprawności. 

 
2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych (opis rzeczywiście 
prowadzonej działalności statutowej w roku sprawozdawczym) 

za rok _2018 

 

 



1. Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem poprzez zatrudnianie w fundacji 3 
osób bezrobotnych o przyznanym przez Urząd Pracy III profilu pomocy, co stanowi 100% zatrudnienia 
w fundacji, w tym 1 osoby o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. 

2. Prowadzenie warsztatów wspierających rozwój motoryczny, sensoryczny, emocjonalny i intelektualny 
dla dzieci oraz osób z niepełnosprawnościami poprzez realizację zadania publicznego „Prowadzenie 
warsztatów edukacyjnych i informacyjnych na temat różnych form niepełnosprawności.” Na podstawie 
umowy o realizację zadania publicznego z z dn. 20.10.2018 Nr SWZ. 525.197.2018 w terminie 
19.11.2018 r. – 21.11.2018 r. w Tychach. Celem projektu było zwiększanie zaradności, aktywności 
społeczno-osobistej oraz umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych osób z 
niepełnosprawnościami poprzez cykl warsztatów z zakresu mindfulness. Mindfulness to proces 
psychologiczny koncentrowania uwagi na wewnętrznych i zewnętrznych bodźcach. Praktyka 
mindfulness ma wiele współczesnych zastosowań w psychologii, takich jak redukcja objawów depresji, 
redukcja stresu czy lęku, które często towarzyszą osobom dotkniętym niepełnosprawnością. Do 
projektu zapisało się 20 członkiń Tyskiego Klubu Amazonek dotkniętych niepełnosprawnością, w jego 
ramach zostało zrealizowanych 56 godzin warsztatów.  

3. Podejmowanie działań edukacyjnych z zakresu poznania i akceptacji niepełnosprawności i osób nią 
dotkniętych oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami, 
zaburzeniami lub dysfunkcjami poprzez realizację zadania publicznego „Prowadzenie warsztatów 
edukacyjnych i informacyjnych na temat różnych form niepełnosprawności.” na podstawie umowy o 
realizację zadania publicznego z dn. 15.11.2018 Nr SWZ. 525.203.2018 w terminie: 19.11.2018 r. - 
21.12.2018 r. w Tychach. Celem projektu było zwiększenie tolerancji oraz kształtowanie 
prospołecznych postaw bezpośrednich i pośrednich odbiorców projektu wobec osób z 
niepełnosprawnościami, a także przełamywanie stereotypów myślenia o osobach z 
niepełnosprawnościami. W ramach projektu został przeprowadzony cykl nietypowych warsztatów 
artystycznych dla młodzieży szkolnej. Uczestnicy zapoznali się z różnymi rodzajami 
niepełnosprawności i doświadczyli ich w zakresie artystycznych środków wyrazu , a także dowiedzieli 
się o trudnościach osób z niepełnosprawnościami w pełnieniu ról społecznych. Warsztaty zostały 
przeprowadzone w trzech szkołach w Tychach i obejmowały grupę 100 uczniów. Każdy z 
bezpośrednich uczestników projektu otrzymał broszurę edukacyjno-informacyjną na temat różnych 
rodzajów niepełnosprawności specjalnie zaprojektowaną i wydrukowaną na potrzeby projektu. W 
ramach prowadzenia działań informacyjnych na szerszą skalę broszury zostały przekazane szkołom do 
rozdania także dzieciom nie objętym projektem w ilości 1000 szt. Dodatkowo materiał edukacyjny 
został upubliczniony on-line na stronie internetowej Fundacji Puk Puk 
(http://fundacjapukpuk.pl/dokumenty/nie-gryze-poznamy-sie/) oraz na ogólnoświatowym portalu 
publikacji internetowych issuu.com (https://issuu.com/fundacjapukpuk/docs/publikacja-nie-gryze-
poznamy-sie) 

4. Działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego poprzez: 
a) Realizację projektu o tematyce ekologicznej i ornitologicznej „Skrzydlaci Przyjaciele” w ramach 

programu grantowego „Fundusz Naturalnej Energii„, którego organizatorem jest Operator 
Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, a partnerem – Fundacja Nasza 
Ziemia umowa z dn. Nr 1000030121 z dnia 07-02-2018 r. W ramach projektu udało nam się: 
zaangażować 20 bezpośrednich uczestników w wieku 10-14 lat oraz około 30 osób (uczestnicy 
wycieczki do Parku Leśnych Niespodzianek, osoby obecne podczas darmowej, ogólnodostępnej 
projekcji filmu „Makrokosmos. Podniebny taniec.”) mieszkających w gminie Miedźna i okolicy, 
które będą miały możliwość podzielenia się zdobytą wiedzą z innymi osobami (rówieśnikami, 
dziećmi, rodzicami, dziadkami); przekazać uczestnikom, podczas warsztatów, wykładów i wypraw 
badawczych, podstawowe wiadomości o ekosystemach, obiektach i zjawiskach przyrodniczych 
znajdujących się w najbliższym środowisku; umożliwić im bezpośredni kontaktu z zagrożonymi 
gatunkami i siedliskami; rozwinąć umiejętności obserwacji środowiska naturalnego i samodzielnego 
wnioskowania oraz zachęcić do samodzielnej pracy, korzystania z różnych źródeł informacji; 
zaprojektować publikację edukacyjną o tematyce ornitologicznej i znaczeniu Doliny Górnej Wisły 
w lokalnym ekosystemie, wydrukować w ilości 3000 egz. i przekazać ją m.in. do Biblioteki 
Publicznej Gminnej w Miedźnej, do wybranych placówek oświatowych w Gminie Miedźna oraz 
ośrodków promujących powiat pszczyński; postawić tablicę informacyjną o torfowisku Zapadź i 
jego znaczeniu ekologicznym, a tym samym wpłynąć na zwiększenie świadomości mieszkańców 
Gminy Miedźna nt roli jaką odgrywa torfowisko w lokalnym ekosystemie.  

b) Realizację warsztatów edukacyjnych pt. „Upcycle. Nadaj śmieciom nową wartość” dn. 1 lipca 2018 
r. podczas, których uczestnicy mieli możliwość dowiedzieć się m.in. czym jest zasada 3R, jak 

http://fundacjapukpuk.pl/dokumenty/nie-gryze-poznamy-sie/
http://www.gazsystemdlanatury.pl/o-konkursie/
http://www.gaz-system.pl/
http://www.gaz-system.pl/
http://www.naszaziemia.pl/
http://www.naszaziemia.pl/


powtórnie przetwarzać odpady i nadawać im nową wartość (upcycling), jak prawidłowo segregować 
śmieci, a także mogli spróbować własnych sił w upcyclingu tworząc ze śmieci miniaturowe dzieła 
sztuki. 

5. Projektowanie i prowadzenie badań nad rozwojem pomocy terapeutycznych oraz edukacyjnych dla 
dzieci, a także osób z niepełnosprawnościami, zaburzeniami i dysfunkcjami w tym nad: publikacjami 
edukacyjnymi nt. perspektywy powietrznej oraz warstw oceanu; książeczką dotykową dla osób 
niewidomych, zabawkami sensorycznymi itp. 

3. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych 

1. Umowa o realizację zadania publicznego pt. „Prowadzenie warsztatów edukacyjnych i 
informacyjnych na temat różnych form niepełnosprawności.” z dn. 20.10.2018 Nr SWZ. 
525.197.2018 na dofinansowanie przez Gminę Tychy w wysokości: 7 880,00 zł 

2. Umowa o realizację zadania publicznego pt. „Prowadzenie warsztatów edukacyjnych i 
informacyjnych na temat różnych form niepełnosprawności.” z dn. 15.11.2018 Nr SWZ. 
525.203.2018 na dofinansowanie przez Gminę Tychy w wysokości: 5 000,00 zł 

3. Umowa o przyznanie grantu z dn. Nr 1000030121 z dnia 07-02-2018 roku na realizację autorskiego 
pomysłu zgłoszonego w ramach konkursu „Fundusz Naturalnej Energii„ przez Operatora Gazociągów 
Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie w wysokości 10 000,00 zł 

4.  
4. Informacja czy fundacja prowadziła działalność gospodarczą (zaznaczyć 
odpowiednie) NIE  TAK X 

5. Informacja 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) 

1. działalności agencji reklamowych – 73.11.Z 
2. działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – 74.10.Z 
3.  produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana  – 32.99.Z 

 

6. 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) 
Uchwały zarządu: 

1. Uchwała nr 1/2018 Walnego Zebrania Zarządu o zasadach ustalania limitów wynagrodzeń 
2. Uchwała nr 2/2018 Walnego Zebrania Zarządu o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2017 

(01.01.2017-31.12.2017) 
3. Uchwała nr 3/2018 Walnego Zebrania Rady Fundacji w sprawie wyboru Wiceprezesa Fundacji Puk Puk 

 
III. Informacja o wysokości uzyskanych przychodach fundacji w okresie sprawozdawczym 

http://www.gazsystemdlanatury.pl/o-konkursie/
http://www.gaz-system.pl/
http://www.gaz-system.pl/


1. Łączna kwota uzyskanych przychodów 

Kwota (w podziale na formy płatności) 
Przelew Gotówka 

114092,95 0 

a. Przychody z działalności statutowej 66613,13 0 

b. Przychody z działalności gospodarczej 47969,82 0 

c. Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 10,00 0 

2. Informacja o źródłach przychodów 

a. Przychody z działalności odpłatnej w ramach celów statutowych 0 0 

b. Ze źródeł publicznych ogółem, w tym: 0 0 

- Ze środków budżetu państwa 0 0 

- Ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 12880,0 0 

e. Ze spadków, zapisów 0 0 

f. Z darowizn 15950,00 0 

g. Z innych źródeł (wskazać jakich) 

Dotacje: 
– Centrum 

Społecznego 
Rozwoju: 26000 

– Gaz System: 
10000 

Inne dotacje: 1283,13 

0 

3. Jeżeli prowadzona działalność gospodarcza 

a. Wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej (tj. przychody minus koszty) 28715,24 

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

42% 

IV. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym 

1. Koszty fundacji ogółem 

Kwota (w podziale na formy płatności) 
Przelew Gotówka 

157160,88  

a. Koszty realizacji celów statutowych 91567,18  

b. Koszty działalności gospodarczej 19254,58  

c. Koszty administracyjne (czynsze, opłaty pocztowe, telefoniczne 
itp.) 

46339,12  

d. Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe) 0  

V. Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniu 

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

3 osoby na stanowiskach: 
- Kierownik biura/Terapeuta: umowa o pracę, 
pół etatu 
- Fundraiser: umowa o pracę, pół etatu 
- Projektant: umowa o pracę, pół etatu 

 

a. Liczba osób zatrudniona wyłącznie w działalności gospodarczej 
0 

3. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez fundację 
w okresie sprawozdawczym (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) 61491,24 



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) 

40421,24 

b. Z tytułu umów zlecenie 21070 

c. Wysokość 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. Wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia wypłaconego 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) 
NIE 

X 
TAK 

 

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych - 

3. Wskazanie pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek - 

4. Statutowa podstawa udzielenia pożyczek pieniężnych - 

VII. Środki fundacji 

1. Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych, ze wskazaniem banku w przypadku rachunku bankowego lub 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego) 
PKO BP S.A. Nr rachunku: 87102025280000090204715647: 3164,83 zł 
PKO BP S.A. Nr rachunku: 27102025280000010204748838: -25 zł 

2. Wysokość środków zgromadzonych w gotówce (należy podać dane na koniec roku 
sprawozdawczego) 

187,30 zł 

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

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

5. Nabyte pozostałe środki 
trwałe 



- - Urządzenia techniczne i 
maszyny: 13000 zł 

6. Dane o wartościach aktywów i zobowiązań fundacji 
ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 
sporządzanych dla celów statystycznych 

Aktywa Zobowiązania 
26328,79 8291,18 

VIII. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania 
zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności) 
DOTACJA UM.SWZ.525.197.2018: 2439,39 
DOTACJA UM.SWZ.525.203.2018: rozliczenie z ujęciem wszystkich kosztów: -7051,70; rozliczenie refundacji: 0,0. 

IX. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacja w sprawie 
składanych deklaracji podatkowych 
PIT-4: saldo Ma: 534 zł 
CIT-8: 0 

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. poz. 723, 1075, 1499 i 2215) 

NIE  TAK X 

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) NIE X TAK  

2. Wyniki przeprowadzonej kontroli w fundacji (jeśli taka była) 

- 

 

    …………………………………………              ……………………………………… 

podpis członka zarządu fundacji*    podpis członka zarządu fundacji* 

 

 

 

………………………………… 

 miejscowość, data         

 

*Podpisy co najmniej dwóch członków zarządu fundacji, jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej. 


