
Sprawozdanie z działalności fundacji 

 
 

Zachowano numerację z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności 
fundacji (Dz. U. poz. 529, z 2011 r. poz. 1291 oraz z 2018 r. poz. 2458). 

Pouczenie co do sposobu wypełniania sprawozdania: 

 Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie. 
 Sprawozdanie należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach.   
 W przypadku pól, które nie dotyczą danego sprawozdania, należy wpisać „nie dotyczy” albo wstawić pojedynczy znak myślnika (–). 
 We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie. 

 
1. Dane rejestracyjne fundacji 

Nazwa fundacji „DOBRA ENERGIA – FUNDACJA PKP ENERGETYKA” 

Siedziba i adres fundacji Warszawa, ul. Hoża 63/67 lok. 9, 00-681 Warszawa 

Aktualny adres do 
korespondencji 

ul. Hoża 63/67 lok. 9, 00-681 Warszawa 

Adres poczty elektronicznej fundacja@dobraenergia.pl 

REGON 38764909000000 

Data wpisu w KRS 30.11.2020 Nr KRS 0000871469 

Dane członków zarządu 
fundacji (wg aktualnego wpisu 
w KRS) 

Imię i nazwisko Pełniona funkcja 

Beata Róża Górniak Prezes Zarządu Fundacji 
  
  
  
  

Określenie celów statutowych 
fundacji (ze statutu) 

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej w zakresie: 
1) przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu; 
2) budowy i umacniania kultury bezpieczeństwa; 
3) ochrony i promocji zdrowia; 
4) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 
5) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 
6) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności 
oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w 
praktyce gospodarczej oraz w gospodarstwach domowych; 
7) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości; 
8) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
9) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 
10) działalności charytatywnej; 
11) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
12) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 
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13) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 
14) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 
15) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 
16) promocji i organizacji wolontariatu; 
17) działalności na rzecz organizacji pozarządowych w zakresie określonym w 
pkt 1-16. 

2. Charakterystyka działalności fundacji w okresie sprawozdawczym 

za rok 2021 



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

W 2021 roku nastąpiła finalizacja działań w ramach programu, którego celem było przekazanie dzieciom z 
niezamożnych rodzin sprzętu komputerowego i rocznego abonamentu na dostęp do Internetu w celu  
prowadzenia edukacji zdalnej w okresie pandemii COVID-19. W szczególności, Fundacja wykonała w 2021 roku 
umowę z dnia 22.12.2020 roku zawartą z Panem Wiesławem Popowskim prowadzącym działalność gospodarczą 
pod firmą SYNTECH Popowski Wiesław.  

Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych 

Wykonanie ww. umowy z SYNTECH Popowski Wiesław. 

3. Działalność gospodarcza 

Informacja czy fundacja prowadziła 
działalność gospodarczą  TAK 

PROWADZIŁA  NIE 
PROWADZIŁA  

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS  

Nie dotyczy 

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji  

W dniu 15.12.2021 roku Zarząd Fundacji podjął uchwałę w sprawie przyjęcia polityki rachunkowości.  
 
 
 
 
 

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów fundacji w okresie sprawozdawczym,  
z wyodrębnieniem ich źródeł  

Wysokość uzyskanych przychodów 
Kwota (w podziale na formy płatności) 
Przelew Gotówka Inne (wskazać 

jakie) 

Ogółem 370 584,20 zł  111 930,00 zł 

- ze spadku    



- z zapisu    

- z darowizn 370 584,20 zł   

- środki pochodzące ze 
źródeł publicznych, w tym: 

- z budżetu jst    

- z budżetu państwa    

- inne 
(wskazać jakie) 

nieodpłatne usługi księgowe i 
administracyjne świadczone przez 
PKP Energetyka S.A. na rzecz 
Fundacji 

  

111 930,00 zł 
Nieopłatnie 
świadczone 
usługi 

Informacja o wysokości odpłatnych świadczeń 
realizowanych przez fundację w ramach celów 
statutowych (z uwzględnieniem kosztów tych 
świadczeń) 

 

Jeżeli działalność gospodarcza była prowadzona 

Wynik finansowy z prowadzonej działalności 
gospodarczej  
 

 

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

 

 
6. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym 

Koszty fundacji ogółem 

Kwota (w podziale na formy płatności) 
Przelew Gotówka Inne (wskazać 

jakie) 
1 640 790,21 zł  111 930,00 zł 

a) koszty realizacji celów statutowych 1 602 056,00 zł   

b) koszty administracyjne 
 
- czynsz 
 

 
9 332,01 zł 

  

- opłaty telefoniczne 
 

 
 

  

- opłaty pocztowe 
 

 
 

  

- inne 
(wskazać jakie) 

usługi księgowe i administracyjne, 
materiały promocyjne, 
ubezpieczenia, warsztaty i 
szkolenia, logotyp Fundacji 

29 402,14  111 930,00 zł 
Nieodpłatnie 
świadczone 
usługi 

c) koszty działalności gospodarczej 
   

d) pozostałe koszty  
   

7. Dane wymienione w § 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja  
2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. poz. 529,  
z 2011 r. poz. 1291 oraz z 2018 r. poz. 2458) 

a) Liczba osób zatrudnionych w fundacji 

Ogółem 
Nie dotyczy 

Według zajmowanych stanowisk 

Stanowisko Liczba osób zatrudnionych 

 
Nie dotyczy 
 
 

Nie dotyczy 

Liczba osób zatrudniona wyłącznie w działalności gospodarczej 



Stanowisko Liczba osób zatrudnionych 

Nie dotyczy 
 
 
 

Nie dotyczy 

b) Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację w okresie sprawozdawczym, z 
podziałem na 

Wynagrodzenia Nie dotyczy 

Nagrody Nie dotyczy 

Premie Nie dotyczy 

Inne świadczenia Nie dotyczy 

Wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w 
działalności gospodarczej Nie dotyczy 

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 Nie dotyczy 

Nagrody Nie dotyczy 

Premie Nie dotyczy 

Inne świadczenia Nie dotyczy 

d) Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia 
 
Nie dotyczy 
 
e) Udzielone przez fundację pożyczki pieniężne, z podziałem według ich wysokości, ze 
wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy 
statutowej udzielania takich pożyczek 
Nie dotyczy 
 
 

f) Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych  oraz kwoty zgromadzone w gotówce  

Nazwa banku lub kasy oszczędnościowo-kredytowej Kwota 

ING Bank Śląski S.A. 1 380 162,13 PLN 

ING Bank Śląski S.A. 42 005,00 EUR 

  

  

  

Kwoty zgromadzone w gotówce Nie dotyczy 

g) Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach 
prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek 
 
Nie dotyczy 
 
 
h) Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych na to nabycie 
 
 
Nie dotyczy 
 
i) Nabyte pozostałe środki trwałe 
 
 
Nie dotyczy 
 



 

j) Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 
sporządzanych dla celów statystycznych 
Nie dotyczy 
 
 
8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, 
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności 
 
Fundacja w roku sprawozdawczym nie realizowała działalności zleconej przez podmioty państwowe i 
samorządowe 
 
 
9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także 
informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych 
 
Fundacja nie dokonywała w 2021 roku płatności zobowiązań podatkowych. Fundacja nie prowadzi działalności 
gospodarczej. Fundacja nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny, ani jako podatnik VAT zwolniony. 
Fundacja nie dokonywała zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych. Pierwszym rokiem podatkowym, za 
który Fundacja złożyła deklarację na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT-8) jest okres kończący się 31 
grudnia 2021 roku. Deklaracja na podatek dochodowy od osób prawnych została złożona w 2022 roku.  
W deklaracji Fundacja wykazała dochód w wysokości 1 910 921,02 PLN. Dochód został wykazany jako dochód 
korzystający ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem 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. z 2019 r. poz. 1115 , 1520 , 1655, 1798 i 2088) 
 

NIE  TAK  

11. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację ustanowioną na podstawie ustawy z 
dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1491) 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 (wypełnić w przypadku zaznaczenia w pkt 10 
odpowiedzi „TAK”). 
Data operacji 
 

Kwota operacji 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

12. Informacja o przeprowadzanych kontrolach w fundacji 

Informacja, czy w fundacji była przeprowadzona kontrola  
NIE  TAK  

Wyniki przeprowadzonej kontroli w fundacji (jeśli taka była) 

Nie dotyczy 

 

 

 

        


