
Formularz sprawozdania z działalności Fundacji za 2021 rok.

1. Dane rejestracyjne fundacji, tj.:
a. nazwa fundacji: Gotowi do działania
b. siedziba fundacji: Kęty
c. adres fundacji: ul. Świętokrzyska 4, 32-650 Kęty
d. aktualny adres do korespondencji: ul. Świętokrzyska 4, 32-650 Kęty
e. adres poczty elektronicznej: fundacja@gotowidodzialania.pl
f. data wpisu w Krajowym Rejestrze 

Sądowym:
03.04.2020 

g. numer KRS: 0000836615 
h. statystyczny numer identyfikacyjny 

REGON:
385887921 

i. dane członków zarządu fundacji (imię 
i nazwisko, pełniona funkcja):

Katarzyna Florczak – prezes
Joanna Gabryś - wiceprezes

j. określenie celów statutowych 
fundacji:

1. Organizowanie i niesienie pomocy rozwojowej, 
dobroczynnej, charytatywnej, społecznej i 
oświatowej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu osobom dotkniętym ubóstwem, 
bezrobociem, niepełnosprawnością czy z innych 
powodów potrzebującym wsparcia.

2. Działalność promocyjna.

3. Działalność rekreacyjna.

4. Ochrona praw zwierząt, poszerzanie 
świadomości ekologicznej i przyrodniczej oraz 
wsparcie rozwoju regionu w tym zakresie.

5. Podejmowanie działań w obszarze nauki, 
edukacji i wychowania.

6. Podejmowanie działań w obszarze kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

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

1. Współdziałanie z lokalnymi władzami, 
organizacjami:

- badanie i gromadzenie informacji o potrzebach 
mieszkańców lokalnej społeczności – 
przeprowadzenie ankiety badającej potrzeby 
seniorów w Gminie Kęty w zakresie aktywizacji

-  kontynuacja współpracy: z Kołem Polskiego 
Związku Niewidomych w Kętach, z Domem 
Kultury w Kętach, z Muzeum im. A. Kłosińskiego 
w Kętach, Urzędem Gminy Kęty

2. Prowadzenie działalności oświatowej, 
wydawniczej i kulturalnej:

-  wsparcie i promocja wirtualnego 
projektu ,,Objazd mickiewiczowski wzorem 
Reduty’’ Teatru Wierszalin propagując go wśród 
lokalnych szkół podstawowych i średnich

3. Organizowanie imprez kulturalno – 
oświatowych:
- Powiatowe obchody Roku C.K. Norwida,



- Jubileusz XXX-lecia Teatru Wierszalin w Kętach 
(14-17 września 2021 r.) - projekt realizowany z 
dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego,
- benefis z okazji 75. urodzin Jacka Zielińskiego. 
3-godzinny koncert z zaproszonymi gośćmi, 
obejmujący twórczość Jacka Zielińskiego oraz 
twórczość polskich poetów dofinansowany przez 
Fundację PZU,

- rockowy koncert z okazji 60 urodzin Jacka 
Kawalca,
- wieczór z poezją śpiewaną w wykonaniu Michała
Łanuszki,

- Spektakl Widmo realizowany z młodzieżową 
grupą teatralną Minus Jeden, sfinansowany ze 
środków programu OFF Polska we współpracy z 
Instytutem Teatralnym Z. Raszewskiego,
- polsko-litewska wymiana młodzieży „Polsko-
litewska mozaika kulturowa” finansowana prze 
Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, 

- organizacja przedstawienia „Wszystko płynie” w 
ramach ogólnopolskiego projektu „Teatr Polska”.

4. Organizowanie i niesienie pomocy 
rozwojowej, dobroczynnej, charytatywnej, 
społecznej i oświatowej oraz przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu osobom dotkniętym 
ubóstwem, bezrobociem, niepełnosprawnością 
czy z innych powodów potrzebującym wsparcia:

-  współorganizacja z ośrodkiem LOWE 
wyjazdowych warsztatów wiejskich w Chlebowej 
Chacie w Górkach Wielkich  dla seniorów z Kęt i 
okolic

- organizacja warsztatów wokalnych dla osób 
niedowidzących

5. Starania o dotację projektów ekologicznych, 
promujących recykling i segregowanie śmieci.

6. Organizowanie szkoleń, warsztatów i 
konferencji:

- promocja projektu ,,Objazd mickiewiczowski 
wzorem Reduty’’ Teatru Wierszalin wśród 
lokalnych szkół podstawowych i średnich, 
organizacja spotkań online z uczniami i aktorami.

7. Podejmowanie działań w obszarze kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:

- współpraca z Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w
Wilnie, Domem Kultury Polskiej na Litwie 
(Wilno), Teatrem Polskim w Wilnie



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

brak

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji 
(niepotrzebne skreślić): 

W załączeniu przekazuję odpisy uchwał zarządu fundacji
podjętych w analizowanym okresie sprawozdawczym w

ilości 1 szt.

Zarząd podjął uchwałę
zatwierdzającą sprawozdanie

finansowe za 2021 rok.
5. Informacje o wysokości uzyskanych 

przychodów, 
z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, 
zapis, darowizna, środki pochodzące ze 
źródeł publicznych, w tym z budżetu 
państwa i budżetu jednostek samorządu 
terytorialnego) oraz formy płatności (np. 
gotówka, przelew):

Fundacja osiągnęła w 2021r. przychody w 
wysokości 301 199,53zł, w tym:
-dotacje 280 318,03
-darowizny 17 381,50zł (z tego 6512,00zł w 
gotówce – zbiórka do puszek)
-działalność odpłatna  3 500,00zł.

6. Informacje o odpłatnych świadczeniach 
realizowanych przez fundację w ramach 
celów statutowych z uwzględnieniem 
kosztów tych świadczeń:

Fundacja otrzymała przychód 3 500zł za 
współorganizację wydarzenia kulturalnego, z 
którego opłaciła koszty w tej samej wysokości 
(3 500zł).

7. Działalność gospodarcza, tj.: Fundacja jest wpisana do Rejestru 
Przedsiębiorców KRS pod nr 0000836615, ale w 
okresie sprawozdawczym nie prowadziła 
działalności gospodarczej.

a. informacja, czy fundacja prowadzi 
działalność gospodarczą (niepotrzebne 
skreślić):

tak, prowadzi nie, nie prowadzi

b. informacje o prowadzonej działalności 
gospodarczej według wpisu do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego:

-----------

c. wynik finansowy z prowadzonej 
działalności gospodarczej:

-----------

d. procentowy stosunek przychodu 
osiągniętego 
z działalności gospodarczej 
do przychodu osiągniętego 
z pozostałych źródeł:

-----------

8. Informacje o kosztach z wyodrębnieniem 
formy płatności (np. gotówka, przelew) 
poniesionych na:
a. realizację celów statutowych: 294 200,00zł w tym 34 612,54zł  opłacone 

gotówką.
b. administrację (np. czynsze, opłaty 

telefoniczne, pocztowe, itp.):
4 471,61 zł

c. działalność gospodarczą: --------

d. pozostałe: 17,36zł koszty finansowe

9. Dane o zatrudnieniu w fundacji, tj.:

a. łączna liczba osób zatrudnionych 
w fundacji:

Fundacja nie zatrudnia osób na etacie, a jedynie na
umowach cywilno-prawnych (zlecenie i dzieło), 
niezbędnych do realizacji projektów.



b. liczba  osób zatrudnionych
w fundacji z podziałem na zajmowane 
stanowiska:

0

c. liczba osób zatrudnionych wyłącznie w
działalności gospodarczej:

     0

10. Dane o łącznej kwocie wynagrodzeń 
wypłaconych w fundacji: …..zł, w tym: 

      ______

a. wynagrodzenia: ----------

b. nagrody: -----------

c. premie: -----------

d. inne świadczenia: -----------

e. wynagrodzenia osób zatrudnionych 
wyłącznie 
w działalności gospodarczej:

-----------

11. Dane o wysokości rocznego lub 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
wypłaconego łącznie członkom zarządu i 
innych organów fundacji, z podziałem na: 
a. wynagrodzenia: ---------

b. nagrody: ---------

c. premie: ---------

d. inne świadczenia: ---------

12. Dane o wysokości rocznego lub 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
wypłaconego osobom kierującym 
działalnością gospodarczą, z podziałem 
na:
a. wynagrodzenia: ---------

b. nagrody: ---------

c. premie: ---------

d. inne świadczenia: ---------

13. Dane o wydatkach na wynagrodzenia z 
umów zlecenia:

76 521,28zł umowy zlecenia oraz umowy 
o dzieło

14. Dane o udzielonych przez fundację 
pożyczkach pieniężnych: 
a. wysokość pożyczki: ---------

b. pożyczkobiorca: ---------

c. warunki przyznania pożyczki: ---------

d. podstawa statutowa udzielenia 
pożyczki:

---------

15. Dane o kwotach zgromadzonych na 
rachunkach płatniczych, 
ze wskazaniem banku w przypadku 
rachunku bankowego lub spółdzielczej 
kasy oszczędnościowo-kredytowej 
w przypadku rachunku członka 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, oraz kwotach zgromadzonych

Stan środków pieniężnych na 31.12.2021 wynosi 
821,48zł., w tym:
-na rachunku głównym w Santander Bank Polska 
S.A. – 715,74 
-na rachunkach pomocniczych w Santander Bank 
Polska S.A.– 65,50
-w kasie gotówkowej 40,24



w gotówce:
16. Dane o wartości nabytych obligacji: Nie ma

17. Dane o wielkości objętych udziałów lub 
nabytych akcji w spółkach prawa 
handlowego ze wskazaniem tych spółek:

Nie ma

18. Dane o nabytych nieruchomościach:
a. wysokość kwot wydatkowanych na 

nabycie nieruchomości:
      -----------

b. przeznaczenie nabytych 
nieruchomości

      -----------

19. Dane o nabytych pozostałych środkach 
trwałych:

------------

20. Dane o wartości aktywów fundacji ujętych
we właściwych sprawozdaniach 
finansowych sporządzanych dla celów 
statystycznych:

------------

21. Dane o wartości zobowiązań fundacji 
ujętych we właściwych sprawozdaniach 
finansowych sporządzanych dla celów 
statystycznych:

------------

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

------------

23. Informacja o rozliczeniu fundacji 
z tytułu ciążących zobowiązań 
podatkowych:

Fundacja uregulowała wszystkie zobowiązania 
podatkowe za 2021r. przed zakończeniem roku.

24. Informacja o składanych deklaracjach 
podatkowych: 

Fundacja złożyła roczne deklaracje za 2021r. - 
PIT-4AR, CIT-8 oraz IFT-2R. Jednostka 
składała także miesięczne deklaracje ZUS od 
wypłaconych wynagrodzeń (um.zleceń i um.o 
dzieło) oraz deklarację VAT-9M od transakcji 
unijnych (Facebook).

25. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu 
przez fundację ustanowioną na podstawie 
ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. 
o fundacjach 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 dokonano

26. Informacja, czy w okresie 
sprawozdawczym była przeprowadzona w
fundacji kontrola, a jeśli była – to należy 
wskazać organ kontrolujący oraz wyniki 
kontroli:

Nie była



Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Fundacji:

Katarzyna Florczak
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