
 

 

 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z 

DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ,,ZŁOTOWIANKA” 

ZA ROK 2012 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie 
ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz. 529) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Złotów 2012 



I. Dane Fundacji 
 

A. Powstanie Fundacji 
 
Fundacja „Złotowianka” z siedzibą w Złotowie przy ul. Widokowej 1 została ustanowiona 
aktem notarialnym z dn. 04.03.2008 i wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – 
Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz 
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000308316 
 
Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (tekst 
jednolity Dz. U. z 1991r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz 
873 z póź zm.) oraz statutu. 
 
Fundacja jest organizacja pożytku publicznego wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 
w dniu 30.12.2009 r.  
 
Sprawozdanie Fundacji zostało sporządzone za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 
2012 r.  
 
Fundatorzy: 
- Angelika Leszczyńska  
- Katarzyna Klaczyńska. 
 
REGON 300875953 
NIP 7671656524 
 

B. Zarząd Fundacji (na dzień podpisania niniejszych sprawozdań finansowych 
członkami byli): 
 

Prezes – Angelika Leszczyńska zam. 77-400 Złotów, ul. Wojska Polskiego 2 
Zastępca prezesa – Katarzyna Klaczyńska zam. 77-424 Zakrzewo Śmiardowo Złotowskie 
73 
 

C. Cele statutowe fundacji: 
 

1. prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia oraz ratowania 
życia ludzi, w szczególności prowadzenia działalności rehabilitacyjnej, w tym wspierania 
i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym; 
priorytetowo traktując mieszkańców Ziemi Złotowskiej 

2. udzielania pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i 
materialnej, priorytetowo traktując mieszkańców Ziemi Złotowskiej 

3. pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych 
4. promowania młodych uzdolnionych ludzi i wybitnych osiągnięć sportowych i twórczych 

na terenie Ziemi Złotowskiej 
5. działanie na rzecz wspierania dialogu społecznego, współpracy pomiędzy administracją 

publiczną a partnerami społecznymi. 
 



 
II. Zasady, formy i zakres działalności statutowej. 

 
Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
 

a) świadczenie pomocy finansowej i materialnej dla osób poszkodowanych w 
wypadkach komunikacyjnych, a w szczególności dzieci (pomoc ofiarom katastrof), 
które to działania jako działalność pożytku publicznego mają charakter nieodpłatny 
(PKD 88.9), 

b) pomoc społeczną na rzecz osób będących w trudnej sytuacji życiowej, ukierunkowaną 
na wyrównywanie szans, w szczególności pomoc społeczną dla dzieci szczególnie 
uzdolnionych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (głownie poprzez 
finansowanie stypendiów i nagród), które to działania jako działalność pożytku 
publicznego mają charakter nieodpłatny (PKD 88.9), 

c) podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym na rzecz dzieci 
niepełnosprawnych oraz ich Rodzin, także poprzez finansowanie leczenia bądź 
rehabilitacji, które to działania jako działalność pożytku publicznego mają charakter 
nieodpłatny (PKD 86.9), 

d) prowadzenie działalności charytatywnej, która to działalność jako działalność pożytku 
publicznego ma charakter nieodpłatny (PKD 88.99 Z), 

e) prowadzenie działalności wydawniczej, która to działalność jako działalność pożytku 
publicznego ma charakter nieodpłatny (PKD 58.1), 

f) podejmowanie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia, która to działalność jako 
działalność pożytku publicznego ma charakter odpłatny i nieodpłatny (PKD 86.90 E), 

g) organizowanie, finansowanie spotkań, szkoleń, sympozjów i konferencji służących 
wymianie doświadczeń i wiedzy oraz inne formy działalności oświatowo-
wychowawczej,  które to działania jako działalność pożytku publicznego mają 
charakter odpłatny i nieodpłatny (PKD 85.60 Z), 

h) organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży, która to działalność jako działalność 
pożytku publicznego ma charakter nieodpłatny (PKD 93.19 Z), 

i) promocji młodych talentów i wartościowej twórczości amatorskiej, która to 
działalność jako działalność pożytku publicznego ma charakter nieodpłatny (90.03 Z), 

j) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, która to 
działalność jako działalność pożytku publicznego ma charakter nieodpłatny (PKD 
94.99 Z), 

k)  działania skupiając przedstawicieli różnych środowisk społecznych i zawodowych, 
zainteresowanych i wspierających cele Fundacji, która to działalność jako działalność 
pożytku publicznego ma charakter odpłatny i nieodpłatny (PKD 94.99 Z). 

 
 
III. Opis działalności fundacji w okresie sprawozdawczym: 
 
Główne kierunki działania fundacji i realizacji zadań statutowych to: 
- realizacja zadań organizacyjno – administracyjnych, 
- realizacja zadań strategiczno – programowych, 
- realizacja zadań marketingowo – promocyjnych. 
 
 
 
 



I. ZADANIA STRATEGICZNO-PROGRAMOWE: 
 
STYCZEŃ:  
 
- przeprowadzenie zbiórki publicznej na rzecz podopiecznej Fundacji 
- dofinansowanie warsztatów artystycznych – wokalnych, dla podopiecznej Fundacji 
- dofinansowanie zabiegu fibrotomii podopiecznego Fundacji 
- dofinansowanie kosztów rehabilitacji 12 podopiecznych Fundacji 
- dofinansowanie zakupu urządzenia ROTOR dla podopiecznego Fundacji 
 
LUTY: 
 
 - przeprowadzenie 3 zbiórek publicznych na rzecz podopiecznych Fundacji 
- dofinansowanie kosztów rehabilitacji 2 podopiecznych Fundacji 
- organizacji konkursu plastycznego ,,Sen o Złotowie” 
 
MARZEC: 
 
- przeprowadzenie zbiórki publicznej na rzecz podopiecznego Fundacji 
- dofinansowanie kosztów rehabilitacji 2 podopiecznych Fundacji 
- dofinansowanie kosztów leczenia podopiecznej Fundacji 
- rozstrzygnięcie konkursu plastycznego ,,Sen o Złotowie” 
 
KWIECIEŃ: 
 
- rozpoczęcie zbiórki publicznej na rzecz 4 podopiecznych Fundacji 
- ,,ZABAWA W STYLU PRL” – spotkanie sponsorów Fundacji 
- ,,Umieram z miłości- wieczór z twórczością Agnieszki Osieckiej 2012”-  

słowno-muzycznego montaż wierszy i piosenek Agnieszki Osieckiej, w którym wystąpili 
uczniowie złotowskich szkół 
 

MAJ: 
 
- przeprowadzenie  3 zbiórek  publicznych na rzecz podopiecznych Fundacji 
- dofinansowanie kosztów rehabilitacji podopiecznej Fundacji 
 
CZERWIEC: 
 
- rozpoczęcie zbiórki publicznej na rzecz 3 podopiecznych Fundacji 
- dofinansowanie kosztów rehabilitacji 14 podopiecznych Fundacji 
- pomoc finansowa dla pogorzelców 
- ,,ŚWIĘTOJANKI ZŁOTOWIANKI” – coroczna impreza Fundacji, Żaglówki na jeziorze, 
biegacze na promenadzie, aktorzy na scenie i tłumy ludzi. Zarząd w malowanych spódnicach i 
wiankach na głowie... Tak wyglądała Świętojańska Noc Złotowianki 
 
LIPIEC: 
 
- dofinansowanie kosztów rehabilitacji 3 podopiecznych Fundacji 
- dofinansowanie zakupu fotelika rehabilitacyjnego dla podopiecznej Fundacji 
 



SIEPRIEŃ: 
 
- przeprowadzenie zbiórki publicznej na rzecz podopiecznego Fundacji 
- dofinansowanie kosztów rehabilitacji podopiecznej Fundacji 
- dofinansowanie kosztów leczenia podopiecznego Fundacji 
 
 
 
 
WRZESIEŃ: 
 
- przeprowadzenie zbiórki publicznej na rzecz podopiecznego Fundacji 
- rozpoczęcie zbiórki publicznej na rzecz podopiecznego Fundacji 
- spotkanie wolontariuszy:  wolontariuszy zaprosiła fundacja Złotowianka, by podziękować za 
okazywaną nam pomoc. 
- ,,PCHLI TARG”: oprócz tradycyjnego już na pchlim targu handlowania rzeczami, 
podarowanymi fundacji przez ludzi, sprzedawaliśmy watę, popcorn, gofry i kiełbasy z grilla. 
Dzieciaki mogły poszaleć na trampolinie lub dosiąść konia, udekorować dom Baby Jagi, 
uczestnicząc w warsztatach plastycznych 
 
 
PAŹDZIERNIK: 
 
- przeprowadzenie 2 zbiórek publicznych na rzecz  podopiecznych Fundacji 
- dofinansowanie zakupu karnetu na basen dla podopiecznego Fundacji 
 
 
LISTOPAD: 
 
- zakończenie wcześniej rozpoczętych zbiórek publicznych 
- dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym podopiecznego Fundacji 
- spotkanie sponsorów Fundacji 
 
GRUDZIEŃ: 
 
-,, GWIAZDKOWY RYNEK” – coroczna impreza organizowana przez Fundację, podczas 
której sprzedawane są losy, gadżety Fundacji. Imprezie towarzyszą liczne występy, konkursy. 
Dochód przeznaczany jest na cele statutowe Fundacji. 
 
- ,,DZIECI DZIECIOM” – akcje, do której zaproszone zostały Szkoły z Złotowa oraz okolic. 
Podczas Finału akcji, który odbył się w budynku Ośrodka ,,Zabajka 2” w Złotowie wręczono 
upominkowe paczki dzieciom. Mogły one również skorzystać z przejażdżek konnych, upiec 
kiełbaski na ognisku, wspólnie zaśpiewać piosenki oraz wziąć udział w edukacyjnym 
spotkaniu z policjantami. 
 
- ,,MILOWE KROCZKI”- projekt realizowany przez Fundację, w ramach którego 
podopieczni Fundacji mogli korzystać nieodpłatnie z rehabilitacji w Ośrodku ,,Zabajka 2” w 
Złotowie. 
 
 



 
1. Do końca 2012 roku Fundacja udostępniła 501 subkont. 

  
 

II. ZADANIA MARKETINGOWO-PROMOCYJNE 
 

- wydanie materiałów promujących Fundacje (ulotki, plakaty) 
-modernizacja strony www fundacji 
-spotkania z włodarzami miasta i powiatu oraz lokalnymi przedsiębiorcami 
- korzystanie z portali społecznościowych 
 

III. ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU FUNDACJI 
 
 

1. UCHWAŁA NR 1/11/2012 w sprawie dofinansowanie dla podopiecznej Fundacji 
,,Złotowianka’ 
 

2. UCHWAŁA NR 2/10/2012 w sprawie dofinansowanie rehabilitacji podopiecznego 
Fundacji ,,Złotowianka” 

 
3. UCHWAŁA NR 1/10/2012  w sprawie dofinansowania do wyjazdu sportowego 

 
4. UCHWAŁA NR  4/07/2012  w sprawie przekazania otrzymanej od TVP S.A darowizny 

w ramach akcji ,,Reklama Dzieciom 2011”  
 

5. UCHWAŁA NR 3/07/2012 w sprawie dofinansowania do zakupu sprzętu 
rehabilitacyjnego dla podopiecznej Fundacji Złotowianka 

 
6. UCHWAŁA NR 2/07/2012 w sprawie przekazania otrzymanej od TVP S.A darowizny w 

ramach akcji ,,Reklama Dzieciom 2011” 
 

7. UCHWAŁA NR 1/07/2012  w sprawie dofinansowania dla podopiecznej Fundacji 
,,Złotowianka” 

 
8. UCHWAŁA NR 5/06/2012 w sprawie podziału zysku za rok 2011 

 
9. UCHWAŁA NR 4/06/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 

sprawozdania merytorycznego Fundacji 
 

10. UCHWAŁA NR 3/06/2012  w sprawie przekazania otrzymanej od TVP S.A darowizny 
w ramach akcji ,,Reklama Dzieciom 2011” 

 
11. UCHWAŁA NR 2/6/2012 w sprawie przekazania kwoty z zasądzanych nawiązek dla 

podopiecznych fundacji ,,Złotowianka” 
 

12. UCHWAŁA NR 1/06/2012 w sprawie dofinansowania pogorzelców 



 
13. UCHWAŁA  NR 1/05/2012 w sprawie dofinansowania dla podopiecznej Fundacji 

,,Złotowianka” 
 

14. UCHWAŁA NR 2/03/2012 w sprawie dofinansowania dla podopiecznej Fundacji 
,,Złotowianka” 

 
15. UCHWAŁA NR 1/03/2012 w sprawie dofinansowania dla podopiecznej Fundacji 

,,Złotowianka” 
 

16. UCHWAŁA NR 2/02/2012 w sprawie dofinansowania dla podopiecznej Fundacji 
,,Złotowianka” 

 
17. UCHWAŁA NR 1/02/2012 w sprawie dofinansowania dla podopiecznej Fundacji 

,,Złotowianka” 
 

18. UCHWAŁA NR 2/01/2013 w sprawie dofinansowania dla podopiecznej Fundacji 
,,Złotowianka” 
 

19. UCHWAŁA NR 1/01/2012 w sprawie dofinansowania podopiecznych Fundacji 
,,Złotowianka” oraz młodych talentów z terenu Ziemi złotowskiej 


