SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI RELACYJNI ZA ROK 2021
Zgodnie z zapisem ustawy pdop z 15.02.92 art.8.2 a oraz ustawy o rachunkowości z 29.09.94
art.3 ust.1 pkt.9 fundacja, z uwagi na krótką działalność w roku 2020 (niecałe 3 m-ce), zmieniła
rok podatkowy, który zaczął się X 2020 a zakończył XII 2021, o czym fundacja poinformowała
pisemnie Urząd Skarbowy wg właściwości. Pierwsze sprawozdanie finansowe złożone zostało
02.09.2022.
1) Fundacja RELACYJNI
a) Adres: Pawłowicka 2, 62-090 Pawłowice;
b) Adres do korespondencji j.w.;
c) Adres mailowy: kontakt@wspieranierelacji.pl;
d) Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 14.10.2020;
e) Nr KRS: 0000864454;
f) Nr REGON: 387284300;
g) Prezes Zarządu: Paulina Gołaska-Ciesielska, Wiceprezes Zarządu: Mateusz
Ciesielski;
h) Cele statutowe fundacji:
− działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania
i ochrony praw dziecka;
− działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
− działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
− działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
− upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
− pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w tym wspierania
rodziny i systemu pieczy zastępczej;
− przeciwdziałania patologiom społecznym w tym problemom alkoholowym,
narkotykowym, nikotynowym oraz agresji i przemocy w rodzinie;
− tworzenia miejsc o charakterze opiekuńczym, wychowawczym oraz
edukacyjnym mającym służyć dobru rozwoju dzieci;
− upowszechniania praw dziecka i kobiet, ujawniania ich naruszenia w życiu
rodzinnym i społecznym;
− przeciwdziałania wszelkim formom wykluczenia społecznego;
− działania na rzecz praw człowieka;
− promocji i ochrony zdrowia;
− działalności na rzecz osób starszych;
− rozwoju poradnictwa, edukacji i informacji obywatelskiej;
− działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

− działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności
oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych
w praktyce gospodarczej;
− nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
− działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości;
− promowania zrównoważonego rozwoju;
− promocji kultury;
− działalności charytatywnej;
− promocji i organizacji wolontariatu;

2) Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
− poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, zawodowe, prawne i inne dla osób
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym,
w
szczególności
osób
z niepełnosprawnościami i ich rodzin oraz osób doświadczających przemocy;
− inicjację i rozwijanie specjalistycznych form pomocy rodzinie, w tym terapii
i psychoterapii dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, prowadzenie mediacji,
poradni dla ofiar przemocy;
− inicjację i rozwijanie specjalistycznych form edukacji i terapii osób
z niepełnosprawnością, prowadzenie mediacji w placówkach oświatowych
i szkoleń oraz konsultacji indywidualnych dla pracowników tych placówek;
− inspirowanie, wspomaganie oraz prowadzenie działań w zakresie szeroko
rozumianej integracji osób z niepełnosprawnością, ich rodzin i innych
wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym;
− organizację szkoleń, seminariów i warsztatów dla osób wykluczonych społecznie
lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, ich rodzin oraz specjalistów
pracujących z tymi osobami;
− prowadzenie działalności naukowej, badawczej i translatorskiej, w szczególności
mających na celu rozwój wiedzy psychologicznej i pedagogicznej;
− prowadzenie działalności edukacyjnej, w tym również prowadzenie szkół
i placówek oświatowych;
− współpracę z administracją rządową i samorządową oraz organizacjami
pozarządowymi, ze związkami zawodowymi oraz z ruchami obywatelskimi nie
posiadającymi osobowości prawnej;
− prowadzenie działalności publicystycznej, informacyjnej i wydawniczej, a także
kampanii medialnych przy zastosowaniu różnych środków przekazu;
− organizację akcji i kampanii społecznych, zgromadzeń publicznych oraz wystaw
i koncertów, spotkań, warsztatów, wykładów;
− prowadzenie klubów, domów i ośrodków kultury;
− organizację wymian międzynarodowych o charakterze integracyjnym
i edukacyjnym;
− wspieranie inicjatyw ustawodawczych.

Opis głównych zdarzeń w roku 2021, które miały skutki finansowe:
W roku 2021 Fundacja Relacyjni otrzymała jedną dotację ze środków administracji
państwowej i samorządowej w wysokości 2500zł. Szczegółowe dane znajdują się w punkcie 8
pn. „Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz
wynik finansowy tej działalności.
3) Fundacja Relacyjni nie prowadzi działalności gospodarczej. Zajmuje się tylko działaniami
statutowymi.
4) W roku 2021 podpisano dwie uchwały Zarządu Fundacji Relacyjni:
a) Uchwała nr 1/2021 z dnia 01.04.2021 dotycząca podnajmu lokalu przy ul. Chojnickiej 58
(wrzesień 2021) oraz wcześniejszego remontu części podnajmowanej powierzchni (lipiecsierpień 2021);
b) Uchwała nr 2/2021 z dnia 01.06.2021) dotycząca remontu lokalu przy ul. Chojnickiej 58 oraz
złożenia wniosku o wsparcie remontowe do firmy Leroy Merlin;
oraz jedną uchwałę Rady Fundacji Relacyjni:
a) Uchwała nr 1/2021 z dnia 29.12.2021 dotycząca zatwierdzenia sprawozdania z działalności
za rok 2020.
5) Przychody w 2021 roku = 22 422,73 zł, w tym darowizny rzeczowe (zabawki) 11 144,73 zł
oraz darowizny pieniężne (przelewy na konto) = 11 278,00 zł. Dotacja w wysokości 2500zł,
która została wykorzystana i rozliczona w całości. Fundacja nie prowadziła działalności
gospodarczej. Zajmowała się tylko działaniami statutowymi. Wynik finansowy za 2021 rok
(WF)= 3738,89 zł.
Zgodnie z zapisem ustawy pdop z 15.02.92 art.8.2 a oraz ustawy o rachunkowości z 29.09.94
art.3 ust.1 pkt.9 fundacja, z uwagi na krótką działalność w roku 2020 (niecałe 3 m-ce), zmieniła
rok podatkowy, który zaczął się X 2020 a zakończył XII 2021, o czym fundacja poinformowała
pisemnie Urząd Skarbowy wg właściwości. Pierwsze sprawozdanie finansowe złożone zostało
02.09.2022.
6) Informacja o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych = brak;
b) koszty administracji = 23 473,81 zł (czynsz, obsługa księgowa - przelewy na konto);
c) działalność gospodarczą = brak;
d) pozostałe koszty = brak;
7) Dane o:
a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk
i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej – BRAK,

b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundację z podziałem na wynagrodzenia,
nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób
zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej – BRAK
c) wysokości 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 – BRAK,
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia – BRAK,
e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze
wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy
statutowej udzielania takich pożyczek – BRAK,
f) 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 w gotówce - kwota na rachunku bankowym na 31.12.2021 = 652,57 zł.
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach
prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek – BRAK,
h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to
nabycie – BRAK,
i) nabytych pozostałych środkach trwałych – BRAK
j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych - Aktywa obrotowe 4738,89
a zobowiązań BRAK
8) dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi,
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej
działalności – Umowa o realizację zadania publicznego nr ZSS-XI.526.22.2021 (zadanie zlecone
w trybie bezkonkursowym na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, tzw. mały grant) pod tytułem „Sens życia & Miłość w spektrum autyzmu –
wykład online o bliskich relacjach osób autystycznych zawarta z Miastem Poznań na kwotę
2 500zł (dwa tysiące pięćset złotych).
9) informację o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także
informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych – deklaracja CIT-8 złożona do
Urzędu Skarbowego w obowiązującym terminie.
10) informację, czy fundacja ustanowiona na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.
o fundacjach 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) - wysłano pismo do Starostwa Powiatowego, że fundacja nie jest instytucją
obowiązaną.

11) 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 – BRAK.
§ 3. W danym okresie sprawozdawczym nie było przeprowadzanej w fundacji kontroli.

Prezes Fundacji
Paulina Gołaska-Ciesielska

Wiceprezes Fundacji
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