
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 POLSKA FUNDACJA SPOŁECZEŃSTWA PRZEDSIĘBIORCZEGO 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe 

Kraj: 

POLSKA 
Województwo: 

ZACHODNIOPOMORSKIE 
Powiat: 

SZCZECIN 

Gmina: 

SZCZECIN 
Ulica: 

SOWIŃSKIEGO 
Nr domu: 

72D 

Nr lokalu: 

8 
Miejscowość: 

SZCZECIN 
Kod pocztowy: 

70-236 

Nr telefonu: 

91 350 82 62 
e-mail: 

BIURO@PFSP.PL 
Nr faksu: 

BRAK 

Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż adres siedziby: ----- 

3. REGON: 
320697690 4. Data wpisu 

w KRS: 
01.07.2009 

5. Nr KRS: 
0000332292 

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

Imię i nazwisko Funkcja 

Maciej Patynowski 
Andrzej Ulhurski 
Damian Nadolski 

Prezes Zarządu 
Wiceprezes Zarządu 
Sekretarz Zarządu 

II. Charakterystyka działalności fundacji w okresie sprawozdawczym 

1. Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu) 

Celem Fundacji jest inicjowanie, tworzenie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu rozwój i popularyzację 
przedsiębiorczości oraz aktywizację społeczności lokalnych, w szczególności:  
1) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój przedsiębiorczości i rozwój gospodarczy; 
2) inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach przyczyniających się do współpracy instytucji 
publicznych lub organizacji pozarządowych z inwestorami i przedsiębiorcami; 
3) wspieranie rozwoju obywatelskiego, zawodowego i naukowego społeczeństwa; 
4) inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach mających na celu popularyzację wiedzy z zakresu 
obowiązujących regulacji prawnych oraz ważnych zagadnień gospodarczych i społecznych; 
5) prowadzenie działań wspomagających rozwój społeczności lokalnych, samorządnych wspólnot, organizacji 
pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego;  
6) inicjowanie i nawiązywanie współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości;  
7) prowadzenie i wspieranie programów badawczych, informacyjnych i wydawniczych służących zdobywaniu i 
upowszechnianiu wiedzy na temat zjawisk społecznych, ekonomicznych, politycznych; 
8) promowanie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z 
pracy;  
9) prowadzenie działań na rzecz wspierania rozwoju polskiego modelu ekonomii społecznej, włączenia społecznego i 
walki z ubóstwem, integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 
10) wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników; 
11) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 
12) prowadzenie szeroko pojętej działalności edukacyjnej, w tym w zakresie edukacji nieformalnej i pozaformalnej, 
uczenia się przez całe życie (lifelong learning); 
13) prowadzenie, wspieranie i upowszechnianie działań proinnowacyjnych i ICT; 

za rok 2020 

 



14) działanie na rzecz społecznej odpowiedzialności, zrównoważonego rozwoju, ekologii, ochrony środowiska i 
ochrony przyrody; 
15) wspieranie, inspirowanie i podejmowanie działań mających wpływ na rozwój kraju i jego poszczególnych 
regionów; 
16) wspieranie, inicjowanie i upowszechnianie przedsięwzięć w obszarze sportu, aktywności fizycznej, rekreacji, 
turystyki, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży a także promocji zdrowia, w tym zdrowia psychicznego i zdrowego 
trybu życia; 
17) wspieranie, inicjowanie i upowszechnianie przedsięwzięć w obszarze kultury, sztuki, mediów, dizajnu; 
18) działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego, obronności, ratownictwa i ochrony ludności; 
19) prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnej aktywizacji (m.in. intelektualnej, kulturalnej, psychicznej i 
fizycznej, społecznej, obywatelskiej) osób w wieku emerytalnym, osób starszych i osób niepełnosprawnych oraz na 
rzecz rodziny; 

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

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:  
1) tworzenie i udział w programach ukierunkowanych na rozwój gospodarczy kraju i regionu, w szczególności 
wspieranie przedsiębiorczości; 
2) udział w organizacjach i przedsięwzięciach, których działalność służy realizacji celów statutowych; 
3) stymulowanie i wspieranie inicjatyw gospodarczych; 
4) organizowanie spotkań, konferencji naukowych, odczytów, prelekcji, szkoleń 
i innych zajęć edukacyjnych;  
5) organizowanie akcji promocji przedsiębiorczości; 
6) prowadzanie działalności promocyjnej, informacyjnej oraz doradczej w zakresie wspierania pozyskiwania, 
korzystania i ewaluacji środków strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych funduszy przeznaczonych na rozwój 
dziedzin objętych celami Fundacji; 
7) przygotowywanie lub prowadzenie punktów informacyjno-promocyjnych, prowadzenie kampanii promocyjnych w 
dziedzinach objętych celami Fundacji; 
8) organizowanie i współpracę przy wymianie studentów; 
9) inne, prawem dozwolone 
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami. 

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

Wybuch pandemii w 2020 r. zastopował niemal wszystkie dotychczasowe działania prowadzone przez Fundację. 
Niemniej w 2020 r. Fundacja  otrzymała dwa dofinansowania ze  środków  administracji państwowej  i  samorządowej  
na  łączną  kwotę 20 148,05 zł. Szczegółowe dane dotyczące  w/w  dofinansowań  znajdują  się  w  pkt.  VIII niniejszego 
sprawozdania.  
Zrealizowane zostały dwa następujące projekty: 
 
RÓŻAŃSKO – NAJBARDZIEJ RÓŻANA WIEŚ W POLSCE 
 
Motywem przewodnim projektu była RÓŻA, symbol wsi RÓŻAŃSKO. 
- 14 listopada zorganizowaliśmy w Różańsku (gm. Dębno, pow. myśliborski) społeczną akcję sadzenia róż i 
porządkowania wspólnej przestrzeni. Grupa wolontariuszy uporządkowała reprezentacyjne miejsca we wsi oraz 
posadziła na nich kwiaty róży. Jednocześnie każdy z mieszkańców mógł otrzymać sadzonki do posadzenia w 
przydomowym ogródku. W inicjatywie udział wzięło 71 osób. Rozdaliśmy ponad 300 sadzonek. 
- Na elewacji zaniedbanego budynku stodoły w centrum wsi wykonany został unikatowy mural z motywami róż. 
Projektantem i wykonawcą był jeden z mieszkańców, hobbysta zajmujący się artystycznymi graffiti. Dzięki 
inicjatywie, w centrum wsi wita nas kolorowy mural z napisem: „Różańsko. Moje miejsce!” oraz pnące się wokół niego 
róże. 
- Chcąc promować lokalną historię, ciekawe postacie związane z Różańskiem i budować tożsamość lokalną 
zaprosiliśmy mieszkańców oraz przyjaciół wsi do konkursu wiedzy o Różańsku. Specjalny test (10 pytań) można 
było wypełnić on-line lub papierowo poprzez urny w sklepach wiejskich. Nagrodami było 20 okolicznościowych 
koszulek z napisem: "Różańsko. Moje miejsce!" Udział wzięło ponad 100 osób. 
 
TARGI PRACY – MIMO WSZYSTKO  
Głównym działaniem zaplanowanym w ramach projektu "Targi Pracy - mimo wszystko!" było stworzenie platformy 
internetowej gromadzącej profile poszczególnych regionalnych i krajowych pracodawców oraz proponowane przez 
nich oferty pracy. Działanie zostało zrealizowane w odpowiedzi na konieczność odwołania wiosennej edycji 
największych zachodniopomorskich Targów Pracy, których organizatorem jest nasza Fundacja. Platforma jest 
dostępna pod adresem www.targipracy.szczecin.pl  

http://www.targipracy.szczecin.pl/


Targi były pierwotnie zaplanowane na 22 kwietnia, potem zostały przesunięte na 27 maja. Ostatecznie impreza 
zupełnie nie doszła do skutku. Stworzenie platformy z wizytówkami pracodawców oraz ofertami pracy było działaniem 
zaradczym, które pozwoliło na częściowe wypełnienie luki wynikającej z odwołania XVII Targów Pracy w tradycyjnej 
formie. Wdrożona platforma pozwoliła (i nadal pozwala) osobom szukającym zatrudnienia na sprawne dotarcie do 
najlepszych regionalnych pracodawców oraz ofert pracy, staży czy praktyk. Platforma jest uzupełniana aktualnymi 
ofertami z regionalnego i krajowego rynku pracy. 
Użytkownicy mogą się na niej zapoznać z profilami pracodawców (misja firmy, opis działalności, benefity dla 
pracowników, oddziały, kontakt do osób rekrutujących itp.). Jest możliwość sortowania pracodawców oraz ofert pracy 
wedle najpopularniejszych branż (np. produkcja, handel, IT). 
Wykonawcą platformy była firma Career EXPO Poland sp. z o.o. z Wrocławia, którą wyłoniliśmy w wyniku badania 
rynku (uzyskane 3 oferty cenowe). 
Dzięki dotacji możliwe było także doposażenie "home office". Nasze domowe biuro wzmocniło się sprzętowo o: 
- laptop ASUS F509JA-BQ286T  
- drukarkę Brother HL-L5100DN  
- dysk sieciowy WD My Cloud o pojemności 3 TB (dysk umożliwił stworzenie prywatnej chmury i zdalny dostęp do 
dokumentów fundacyjnych każdemu z naszych współpracowników) 
 
W kontekście niemal całkowitego pozbawienia przychodów (z uwagi na odwołanie Targów Pracy i brak innych 
projektów) środki dotacji pozwoliły nam pokryć część kosztów stałych. Z dotacji sfinansowaliśmy: 
- koszt obsługi księgowej (przede wszystkim koszt związany z opracowaniem sprawozdania finansowego za 2019 r.)  
- koszt wynajmu biura. 
 

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

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) 

Nie dotyczy 

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) 

Załącznik 1 – Uchwała Zarządu Polskiej Fundacji Społeczeństwa Przedsiębiorczego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie: 
przyjęcia sprawozdania finansowego z działalności Polskiej Fundacji Społeczeństwa Przedsiębiorczego za 2019 rok. 

III. Informacja o wysokości uzyskanych przychodach fundacji w okresie sprawozdawczym 

1. Łączna kwota uzyskanych przychodów 

Kwota (w podziale na formy płatności) 

Przelew Gotówka 

44 106,42 zł 0 

a. Przychody z działalności statutowej 44 106,42 zł 0 

b. Przychody z działalności gospodarczej Nie dotyczy Nie dotyczy 

c. Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0 0 

2. Informacja o źródłach przychodów 

a. Przychody z działalności odpłatnej w ramach celów statutowych 24 020,50 zł 0 

b. Ze źródeł publicznych ogółem, w tym: 20 085,92 zł 0 

- Ze środków budżetu państwa 16 148,05 zł 0 

- Ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego   3 937,87 zł 0 

e. Ze spadków, zapisów 0 0 

f. Z darowizn 0 0 

g. Z innych źródeł (wskazać jakich) 0 0 

3. Jeżeli prowadzona działalność gospodarcza 



a. Wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej (tj. przychody minus koszty) Nie dotyczy 

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

n.d 

IV. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym 

1. Koszty fundacji ogółem 

Kwota (w podziale na formy płatności) 

Przelew Gotówka 

38 817,59 0 

a. Koszty realizacji celów statutowych 34 823,33 0 

b. Koszty działalności gospodarczej Nie dotyczy Nie dotyczy 

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

3 878,32 0 

d. Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe) 115,94 0 

V. Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniu 

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

Nie dotyczy 

a. Liczba osób zatrudniona wyłącznie w działalności gospodarczej 
Nie dotyczy 

2. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez fundację 
w okresie sprawozdawczym (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) 

10 500,00 zł 

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) 

Nie dotyczy 

b. Z tytułu umów cywilnoprawnych 10 500,00 zł 

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) 

Nie dotyczy 

d. Wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia wypłaconego osobom kierującym wyłącznie 
działalnością gospodarczą (z podziałem na wynagrodzenia, 
nagrody, premie i inne świadczenia) 

Nie dotyczy 

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 Nie dotyczy 

3. Wskazanie pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek Nie dotyczy 

4. Statutowa podstawa udzielenia pożyczek pieniężnych Nie dotyczy 

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) 

5 451,57 zł (Alior Bank) 

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

3,15 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 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

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

Aktywa Zobowiązania 

17 783,62 zł 
 
 

10 768,30 zł 

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

Na podstawie umowy nr 15/E/2020/II z dnia 22 września 2020 r. Fundacja na zlecenie Koszalińskiej Agencji Rozwoju 
Regionalnego realizowała zadanie publiczne „Różańsko – najbardziej różana wieś w Polsce”. Projekt realizowany był w 
okresie od 05.10.2020 r. do 06.12.2020 r. Kwota przyznanego dofinansowania: 3 942,00 zł. Kwota wydatkowana: 3 
937,87 zł. Niewykorzystana kwota dotacji 4,13 zł (zwrócona na konto Zleceniodawcy). 
Wynik finansowy: 0 zł 
 
Na podstawie umowy nr 81/COVID/2020 z dn. 25 czerwca 2020 r. Fundacja na zlecenie Narodowego Instytutu 
Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego realizowała zadanie publiczne „Targi Pracy – mimo 
wszystko!”. Projekt realizowany był w okresie od 27.04.2020 r. do 31.08.2020 r. Kwota przyznanego dofinansowania: 
16 164,45 zł. Kwota wydatkowana: 16 148,05 zł. Niewykorzystana kwota dotacji 16,40 zł (zwrócona na konto 
Zleceniodawcy). 
Wynik finansowy: 0 zł 
 
Łącznie: 20 085,92 zł 
 

IX. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacja w sprawie 
składanych deklaracji podatkowych 

CIT-8 
PIT-4R 

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 X 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 

 
Nie dotyczy 

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) 

Nie dotyczy 

 

 

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

podpis członka zarządu fundacji     podpis członka zarządu fundacji 

Szczecin, 30 grudnia 2022 


