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Sprawozdanie z działalności fundacji 

w roku 2021 

1. Nazwa fundacji: 

 

Siedziba i adres: 

 

Aktualny adres do korespondencji: 

 

Adres poczty elektronicznej1: 

 

Data wpisu w KRS: 

 

Numer KRS: 

 

Numer REGON: 

 

Dane dotyczące członków zarządu – 

imię i nazwisko, pełniona funkcja: 

 

 

Określenie celów statutowych fundacji: 

Fundacja Łączy Nas Polska 

Al. Wojska Polskiego 39e, Lok. 55 

80-268 Gdańsk 

 

Al. Wojska Polskiego 39e, Lok. 55 80-268 Gdańsk  

 

biuro@polskalaczy.pl 

 

2021-01-08 

 

0000877254 

 

38788619100000 

 

Natalia Nitek-Płażyńska – prezes Fundacji 

Andrzej Marcin Skiba – wiceprezes Fundacji (odwołany) 

Jarosław Cylkowski - wiceprezes Fundacji (odwołany) 

 

1.wspieranie na drodze pomocy prawnej i materialnej podmiotów  

i osób poszkodowanych przez organy władzy publicznej, instytucje 

i inne organizacje. 2.kontrolowanie organów władzy publicznej,  

w tym unii europejskiej, w zakresie legalności, gospodarności  

i celowości podejmowanych przez nie działań. 3.działania na rzecz 

integracji społecznej wokół idei sprawnego, sprawiedliwego  

i nowoczesnego państwa. 4.przeciwdziałanie dyskryminacji, w tym 

antypolonizmowi. 5.wpieranie wolności słowa, swobody 

wypowiedzi i pluralizmu środków masowego przekazu. 

6.działalność w zakresie promocji debaty jako formy partycypacji  

w życiu społecznym. 7.propagowanie zrównoważonego rozwoju 

uwzględniającego ochronę środowiska i ekologię. 8.działalność  

w zakresie rozwoju nauki, oświaty i wychowania a także 

propagowania kultury i historii polski. 9.wyrównywanie szans,  

ze szczególnym uwzględnieniem wykluczenia społecznego 

powstałego na skutek miejsca zamieszkania. 

 

2. 

 

Zasady, formy i zakres działalności statutowej 

z podaniem realizacji celów statutowych: 

 

 

 

Projekt wspierający żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej oraz 

pracodawców ich zatrudniających – zbiórka podpisów pod petycją 

dla Premiera RP. Konsultacje ze środowiskami terytorialsów  

oraz przedsiębiorców. Promocja idei wprowadzenia ulg 

 
1 Pole do wypełnienia w przypadku dysponowania adresem poczty elektronicznej 

mailto:biuro@polskalaczy.pl
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Opis głównych zdarzeń prawnych 

o skutkach finansowych: 

podatkowych dla przedsiębiorców zatrudniających żołnierzy WOT. 

Tworzenie forum zrzeszającego podmioty zainteresowane poprawą 

relacji pracodawca – żołnierz(pracownik) oraz zwiększeniem 

obronności RP. Działanie to realizuje zarazem 1, 3 oraz 4 punkt 

celów statutowych Fundacji. 

 

 

3. 

 

Informacja o prowadzonej działalności 

gospodarczej według wpisu do rejestru 

przedsiębiorców KRS:  

 

Wspieranie na drodze pomocy prawnej i materialnej podmiotów 

 i osób poszkodowanych przez organy władzy publicznej, instytucje 

i inne organizacje. 2. Kontrolowanie organów władzy publicznej,  

w tym unii europejskiej, w zakresie legalności, gospodarności  

i celowości podejmowanych przez nie działań. 3. Działania na rzecz 

integracji społecznej wokół idei sprawnego, sprawiedliwego  

i nowoczesnego państwa. 4. Przeciwdziałanie dyskryminacji, w tym 

antypolonizmowi. 5. Wpieranie wolności słowa, swobody 

wypowiedzi i pluralizmu środków masowego przekazu.  

6. Działalność w zakresie promocji debaty jako formy partycypacji 

w życiu społecznym. 7. Propagowanie zrównoważonego rozwoju 

uwzględniającego ochronę środowiska i ekologię. 8. Działalność  

w zakresie rozwoju nauki, oświaty i wychowania a także 

propagowania kultury i historii Polski. 9. Wyrównywanie szans, ze 

szczególnym uwzględnieniem wykluczenia społecznego powstałego 

na skutek miejsca zamieszkania. 

 

4. 

 

Odpisy uchwał zarządu fundacji: 

 

Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2021. 

 

5. 

 

Informacja 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): 

 

Informacja o wysokości odpłatnych świadczeń 

realizowanych przez fundację w ramach celów 

statutowych, z uwzględnieniem kosztów tych 

świadczeń: 

 

 

Przy prowadzeniu działalności gospodarczej – 

wynik finansowy tej działalności oraz procentowy 

stosunek przychodu osiągniętego z działalności 

 

Przychody osiągnięte(darowizny) 57 248,90 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wynik finansowy to 27 609,76 zł i jest w całości wynikiem na 

działalności statutowej, ponieważ fundacja nie prowadzi działalności 

gospodarczej. 
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gospodarczej do przychodu osiągniętego 

z pozostałych źródeł: 

 

6. 

 

Informacja o poniesionych kosztach na: 

a) realizację celów statutowych; 

b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, 

pocztowe itp.); 

c) działalność gospodarczą; 

d) pozostałe koszty 

– z wyodrębnieniem formy płatności (np. gotówka, 

przelew)  

 

 

27 479,14 zł 

 

7. 

 

Dane o: 

a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji 

z podziałem według zajmowanych stanowisk 

i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie 

w działalności gospodarczej; 

 

 

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; 

 

 

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; 

 

d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia; 

 

e) udzielonych przez fundację pożyczkach 

pieniężnych z podziałem według ich wysokości, 

ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków 

przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy 

statutowej udzielania takich pożyczek; 

 

f) kwotach zgromadzonych na rachunkach 

płatniczych ze wskazaniem banku lub spółdzielczej 

 

0 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

 

0………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

0 

………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………. 

 

 

 

5000 zł  

 

0……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

 

5000 zł brutto 
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kasy oszczędnościowo-kredytowej oraz kwotach 

zgromadzonych w gotówce; 

 

 

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości 

objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach 

prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek; 

 

 

 

h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu 

oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie; 

 

 

 

i) nabytych pozostałych środkach trwałych; 

 

j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych 

we właściwych sprawozdaniach finansowych 

sporządzanych dla celów statystycznych  

 

 

 

0……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

 

0……………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

0……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

Wartość aktywów i zobowiązań 889,87zł 

 

8. 

 

Dane o działalności zleconej fundacji przez 

podmioty państwowe i samorządowe (usługi, 

państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) 

oraz o wyniku finansowym tej działalności 

 

0……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

 

9. 

 

Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu 

ciążących zobowiązań podatkowych 

 

Informacja w sprawie składanych deklaracji 

podatkowych 

 

Fundacja korzysta ze zwolnienia, ponieważ całość przychodów jest  

przekazana na działalność statutową. 

 

Fundacja składa roczną deklarację CIT 8 oraz roczną deklarację  

PIT 4 R. 

 

10. 

 

Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną 

w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu 

 

Fundacja nie jest instytucją zobowiązaną. 

 

11. 

 

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 

 

Nie dokonano. 
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wydają się ze sobą powiązane, wraz ze wskazaniem 

daty i kwoty operacji 

   

 Informacja, czy w okresie sprawozdawczym była 

przeprowadzona w fundacji kontrola, jeśli była – jej 

wyniki 

Nie przeprowadzono. 

  

Podpisy co najmniej dwóch członków zarządu, 

jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej 

 

 

……………………………… ……………………………… 

data i podpis                     data i podpis 

 


