
 

Roczne sprawozdanie z działalności fundacji 

 

 

⮚ Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola; 

⮚ We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak 

myślnika (–). 

⮚ W polach wyboru należy wstawić pojedynczy znak X 

 

I. Dane fundacji 

1. Nazwa fundacji Aeris Futuro 

2. Adres siedziby i dane 

kontaktowe 

Kraj: 

Polska 

Województwo: 

małopolskie 

Powiat: 

wielicki 

Gmina: 

Wieliczka 

Ulica: 

Głowackiego  

Nr domu: 

1 

Nr lokalu: 

- 

Miejscowość: 

Wieliczka 

Kod pocztowy: 

32-020 

Nr telefonu: 

502295489 

e-mail: 

mpiatkowski@lospolacos

.pl 

Nr faksu: 

- 

Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż adres siedziby: 

3. REGON: 383341112 4. Data wpisu w KRS: 13.05.2019 5. Nr KRS: 0000785587 

6. Dane członków zarządu 

fundacji (wg aktualnego wpisu 

w KRS) 

Imię i nazwisko Funkcja 

Marek Piątkowski Prezes Zarządu 

 

II. Charakterystyka działalności fundacji w okresie sprawozdawczym 

1. Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu) 

Do celów statutowych Fundacji należy działalność na rzecz i w zakresie: 

1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans 

tych rodzin i osób; 

2. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym; 

3. działalności dobroczynnej; 

4. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

5. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 

6. ochrony i promocji zdrowia; 

7. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 

8. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z 

pracy; 

9. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 

10. działalności na rzecz seniorów; 

11. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 

  2019 



12. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i 

wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 

13. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

14. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 

15. wypoczynku dzieci i młodzieży; 

16. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym wspieranie i upowszechnianie 

literatury polskiej i światowej; 

17. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 

18. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

19. turystyki i krajoznawstwa; 

20. porządku i bezpieczeństwa publicznego; 

21. obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 

22. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań 

wspomagających rozwój demokracji; 

23. ratownictwa i ochrony ludności; 

24. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 

25. upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 

26. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 

27. promocji i organizacji wolontariatu; 

28. pomocy Polonii i Polakom za granicą; 

29. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 

30. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 

31. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 

32. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 

33. wspierania idei społecznej odpowiedzialności biznesu 

34. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku, w 

zakresie określonym w pkt 1-33. 

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych (opis rzeczywiście 

prowadzonej działalności statutowej w roku sprawozdawczym) 

Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez: 

1. Organizowanie i niesienie pomocy na rzecz ogółu społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem tych grup 

podmiotów, które wyróżnia szczególnie trudna sytuacja życiowa lub materialna;  

2. Organizowanie bądź udział w organizowaniu wydarzeń bądź inicjatyw mających na celu edukację dorosłych, 

dzieci i młodzieży w duchu poszanowania praw innych, środowiska naturalnego oraz istotnych wartości 

społecznych 

3. Organizację spotkań międzykulturowych osób dorosłych, dzieci i młodzieży w Polsce i zagranicą; 

4. Organizowanie działań mających na celu promocję odpowiedzialnej turystyki  w Polsce i zagranicą;  

5. Organizowanie wykładów i spotkań ze specjalistami i autorytetami z zakresu nauki, kultury, sportu; 

6. Współpracę z artystami oraz twórcami sztuk audiowizualnych i fotograficznych, w tym organizowanie wystaw, 

plenerów, warsztatów, itp.; 

7. Organizowanie imprez charytatywnych oraz imprez sportowych, kulturalnych  i artystycznych; 

8. Organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży, prowadzenie działalności profilaktycznej w celu 

zapobiegania problemom i patologiom, w tym prowadzenie i finansowanie obozów i zgrupowań dla dzieci i 

młodzieży; 

9. Organizowanie, współorganizowanie, finansowanie i dofinansowywanie kursów, szkoleń, warsztatów, staży, 

praktyk, wydarzeń edukacyjnych, konferencji na terenie Polski, jak i poza jej granicami.  

10. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w celach społecznie użytecznych; 

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



Opis głównych działań Fundacji w 2019 roku. 

Misją Fundacji Los Polacos jest łączenie różnych środowisk, przeciwdziałanie problemom społecznym i promocja 

pozytywnego wizerunku Polski i Polaków zarówno za granicą, jak i w kraju.  

 

Naszym hasłem jest: "Łączymy, by pomagać - Pomagamy, by łączyć." 

Chcemy łączyć różne grupy społeczne, środowiska, narodowości, z reguły nie mające możliwości spotkania, poznania 

się i przekonania o wartości drugiej strony. Co więcej, grupy te czasami stoją w opozycji do siebie, ich członkowie są 

niechętni drugiej stronie. Wynika to z nieznajomości tejże, obawie przed innością, zamknięciu na obcych. 

Łączyć zamierzamy przez różnego rodzaju akcje społeczne, wymianę wiedzy, warsztaty, spotkania, wyjazdy, gdzie 

będzie możliwość zetknąć dwa nieznane sobie nawzajem światy. 

Zakładamy, że jednym z najskuteczniejszych sposobów zbliżenia nieznanych bądź niechętnych sobie społeczności jest 

pomoc jedna drugiej. Paradoksalnie, to z reguły strona pomagająca wynosi więcej z takiego spotkania. Zyskuje wiedzę 

o problemach trapiących stronę, której pomaga, wzbudza się w niej empatia i chęć dalszego zaangażowania. 

Natomiast strona, której się pomaga, zyskuje wymierne korzyści w postaci poprawy swojego statusu, ale równie 

ważne są tutaj pozytywne odczucia wobec osób/grup, z którymi się spotkała. Wzrasta też poczucie wartości u osób 

tworzących tę grupę 

 

W 2019 roku Fundacja zrealizowała następujące działania: 

 

Rok 2019 to pierwszy rok działania Fundacji, zatem siłą rzeczy nie zrealizowano wielu projektów. Rozpoczęliśmy 

działania jako grupa nieformalna pisząc wniosek pn. „Z nami Połaź!” w FIO Małopolska Lokalnie Północ. Po otrzymaniu 

grantu 3 tysiące pln zrealizowaliśmy projekt w międzyaczasie przechodząc pozytywnie weryfikacje w KRS i rejestrując 

Fundację. 

 

Projekt „Z nami Połaź!” – FIO Małopolska Lokalnie Północ 

Główne cele to pomoc  3 osobom w kryzysie bezdomności, które chcą spróbować zyskać nowe kompetencje, 

przydatne na krakowskim rynku pracy. Wzmocnienie u tych 3 osób poczucia własnej wartości. 

Projekt został zrealizowany poprzez organizację planu wycieczek alternatywnych, gdzie przewodnikami 

były osoby w kryzysie bezdomności, które pod opieką przewodnika krakowskiego, oprowadzały osoby zainteresowane 

poznaniem Krakowa od innej niż zazwyczaj strony. 

Zamiast 3 osób bezdomnych zaangażowaliśmy 2 osoby, z których jedna poprowadziła 2 wycieczki (w trakcie trwania 

projektu). Było to spowodowane trudnościami w rekrutacji i rezygnacją jednej osoby, z którą mieliśmy początkowe 

ustalenia. Natomiast z całą pewnością cele cząstkowe, tj. zwiększenie umiejętności przekazywania wiedzy przez osoby 

bezdomne oraz zwiększenie umiejętności oprowadzania wycieczek przez osoby bezdomne, zostały osiągnięte. 

Również cel numer 2, czyli poprawa relacji między grupą osób bezdomnych oraz osób przybyłych na spotkanie, zostały 

osiągnięte. Szczególnie, że zamiast zaplanowanych 30 uczestników, w wycieczkach wzięło udział 67 osób. Projekt 

zakończył się według nas sukcesem, gdyż miał on być pilotażem, który pozwoli projekt dalej rozwijać. Tak się właśnie 

dzieje, projekt jest kontynuowany. Mówiło o nim m.in. Dzień Dobry TVN, Polsat, Telewizja Polska, Radio Kraków, 

Trójka, Jedynka, Eska oraz zostały zamieszczone informacje na portalach: Nasza Huta, Dobre Wiadomości, Histmag, 

Pasjonaci TV oraz wielu innych. Jeden z beneficjentów naszego projektu wyszedł z sytuacji bezdomności, otrzymując 

od nas dom oraz doraźną pomoc.  

Projekt zakończył się sukcesem i mimo niewielkiej kwoty dotacji, pozwolił wyrwać z bezdomności jednego z dwóch 

beneficjentów programu. Został on jednym z najlepiej rozpoznawalnych przewodników po krakowskiej Nowej Hucie, 

pojawił się w największych polskich stacjach telewizyjnych, natomiast drugi jest w połowie tej drogi. Mając już 

doświadczenie i widząc ogromny potencjał, kontynuujemy ten projekt.  

 

Projekt „Ptaki-Dziuplaki vs Komary - 100 domów dla superbohaterów!” w programie „Tu mieszkam, tu zmieniam” 

Złożyliśmy wniosek w programie Fundacji Santander, który w 2019 przeszedł pozytywną weryfikację i akceptację. 

Projekt był zrealizowany już w 2020 roku.  

 



Zrzutka dla jednego z beneficjentów projektu „Z nami Połaź!” 

Podczas zrzutki udało się zebrać ponad 15,5 tysiąca złotych, które zapewniły możliwość wynajęcia mieszkania dla 

osoby wcześniej dotkniętej bezdomnością i zapewnić mu lokum, w którym mieszka aż do tej pory.  

4. Informacja czy fundacja prowadziła działalność gospodarczą (zaznaczyć 

odpowiednie) 
NIE X TAK - 

5. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS (należy podać 

kody PKD działalności gospodarczej wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS wraz z ich opisem słownym oraz kody 

i opis słowny faktycznie prowadzonej działalności gospodarczej) 

Nie dotyczy 

6. Odpisy uchwał zarządu fundacji (należy przekazać odpisy uchwał zarządu fundacji w formie np. kserokopii, 

podjętych w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy sprawozdanie, bądź wskazać, iż zarząd nie podejmował 

uchwał) 

1. UCHWAŁA W SPRAWIE PRZYJĘCIA STATUTU Fundacji Los Polacos z dnia 01.04.2019 

2. UCHWAŁA W SPRAWIE WYBORU CZŁONKÓW ZARZĄDU Fundacji Los Polacos z dnia 01.04.2019 

3. UCHWAŁA II/2019 W SPRAWIE ZMIANY STATUTU Fundacji Los Polacos z dnia 31.04.2019 

Kserokopie w załączniku 

III. Informacja o wysokości uzyskanych przychodach fundacji w okresie sprawozdawczym 

1. Łączna kwota uzyskanych przychodów Kwota (w podziale na formy płatności) 

Przelew Gotówka 

37 381,32 1 000,00 

a. Przychody z działalności statutowej 37 381,32 1 000,00 

b. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 0,00 

c. Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0,00 0,00 

2. Informacja o źródłach przychodów 

a. Przychody z działalności odpłatnej w ramach celów statutowych 0,00 0,00 

b. Ze źródeł publicznych ogółem, w tym: 0,00 0,00 

- Ze środków budżetu państwa 0,00 0,00 

- Ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00 

e. Ze spadków, zapisów 0,00 0,00 

f. Z darowizn 12 438,48 0,00 

g. Z innych źródeł (wskazać jakich- dotacje niepubliczne) 
24 952,84 (zbiórki 

publiczne) 

0,00 

3. Jeżeli prowadzona działalność gospodarcza 

a. Wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej (tj. przychody minus koszty) Nie dotyczy 

b. Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu 

osiągniętego z pozostałych źródeł 

Nie dotyczy 

IV. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym 

1. Koszty fundacji ogółem Kwota (w podziale na formy płatności) 

Przelew Gotówka 

2 952,69 0,00 



a. Koszty realizacji celów statutowych 2 890,89 0,00 

b. Koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00 

c. Koszty administracyjne (czynsze, opłaty pocztowe, telefoniczne 

itp.) 

61,30 0,00 

d. Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe) 0,50 0,00 

V. Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniu 

1. Liczba osób w fundacji zatrudniona na podstawie stosunku pracy 

(wg zajmowanego stanowiska) 

0 

a. Liczba osób zatrudniona wyłącznie w działalności gospodarczej 
0 

3. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez fundację 

w okresie sprawozdawczym (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) 
0,00 

a. Z tytułu umów o pracę (z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, 

premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych 

wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności 

gospodarczej) 

0,00 

b. Z tytułu umów zlecenie 0,00 

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, nagrody, premie 

i inne świadczenia) 

0,00 

d. Wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia wypłaconego osobom kierującym wyłącznie 

działalnością gospodarczą (z podziałem na wynagrodzenia, 

nagrody, premie i inne świadczenia) 

0,00 

VI. Informacja o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym 

1. Fundacja udzielała pożyczek pieniężnych (zaznaczyć odpowiednie) 
NIE 

x 
TAK 

 

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych Nie dotyczy 

3. Wskazanie pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek Nie dotyczy 

4. Statutowa podstawa udzielenia pożyczek pieniężnych Nie dotyczy 

VII. Środki fundacji 

1. Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych, ze wskazaniem banku w przypadku rachunku bankowego lub 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego) 

33 240,63 zł 

2. Wysokość środków zgromadzonych w gotówce (należy podać dane na koniec roku 

sprawozdawczego) 

1000,00 

3. Wartość nabytych obligacji oraz 

wielkość objętych udziałów lub 

nabytych akcji w spółkach prawa 

handlowego ze wskazaniem tych 

spółek 

4. Dane o nabytych nieruchomościach, ich 

przeznaczeniu oraz wysokości kwot 

wydatkowanych na to nabycie 

5. Nabyte pozostałe środki 

trwałe 

0,00 0,00 

 

 

0,00 



6. Dane o wartościach aktywów i zobowiązań fundacji 

ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 

sporządzanych dla celów statystycznych 

Aktywa Zobowiązania 

35 440,63 0,00 

VIII. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania 

zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności) 

Nie dotyczy   

IX. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacja w sprawie 

składanych deklaracji podatkowych 

Nie dotyczy  

X. Informacja, czy fundacja 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) 

NIE x TAK  

XI. 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 wydają się ze sobą powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji 

Nie dotyczy 

XII. Informacja o przeprowadzanych kontrolach w fundacji 

1. Informacja, czy w fundacji była przeprowadzona kontrola (zaznaczyć 

odpowiednie) 
NIE x TAK  

2. Wyniki przeprowadzonej kontroli w fundacji (jeśli taka była) 

Nie dotyczy 

 

   

  Nie dotyczy 

    …………………………………………              ……………………………………… 

podpis prezesa zarządu fundacji*    podpis członka zarządu fundacji* 

 

 

Wieliczka, 31.12.2020 

………………………………… 

 miejscowość, data         

 

*Podpisy co najmniej dwóch członków zarządu fundacji, jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej. 


