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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI KROPLA ŻYCIA 
IM. AGATY MRÓZ-OLSZEWSKIEJ za 2019 rok 

 
 
1. Dane rejestracyjne Fundacji 
Nazwa: Fundacja Kropla Życia im. Agaty Mróz-Olszewskiej 
Adres:  ul. Mikołowska 29, 41-400 Mysłowice 
Telefon: 32 317 14 26 
e-mail: biuro@kroplazycia.pl 
 
Fundacja Kropla Życia im. Agaty Mróz-Olszewskiej została utworzona w dniu 7 kwietnia 
2010r.  na podstawie aktu notarialnego Repertorium A nr 2949/2010, a jej założycielami są 
osoby fizyczne Pan Mieczysław Barański oraz Pan Ryszard Mróz. 
Kapitał założycielski Fundacji wynosi 10.000 zł i został w całości opłacony przez 
Fundatorów. Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód 
w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – 12.05.2010. 
 
KRS:  0000356025 
NIP:  2220877858 
Regon: 241589977 
 
Zarząd Fundacji: 
W roku 2019 i na dzień podpisania niniejszego sprawozdania merytorycznego członkami 
Zarządu Fundacji byli: 
Edward Długaj – Prezes Zarządu 
Jacek Olszewski – Członek Zarządu  
Agnieszka Tuszyńska-Hatlapa – Członek Zarządu 
 
Cele statutowe: 
1. Ratowanie życia i zdrowia chorych, zwanych dalej pacjentami, na nowotwory krwi 
i choroby pokrewne. 
2. Popularyzowanie w społeczeństwie wiedzy o krwiodawstwie, krwiolecznictwie  
i przeszczepach szpiku kostnego. 
3. Promocja i poprawa ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem krwiodawstwa, 
krwiolecznictwa i przeszczepu szpiku kostnego. 
4. Tworzenie i promocja programów zapobiegania i zwalczania chorób krwi. 
5. Tworzenie i popularyzacja programów poprawy zdrowotności polskiego społeczeństwa 
w zakresie chorób krwi. 
6. Promowanie krwiodawstwa  w społeczeństwie polskim i za granicą. 
7. Integracja środowisk promujących programy ochrony zdrowia i poprawy zdrowotności, 
także wspierających działania instytucji i organizacji charytatywnych. 
8. Wspierania ośrodków medycznych przygotowujących i dokonujących zabiegi 
przeszczepiania szpiku kostnego i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej. 
9. Ustanowienie stypendiów dla młodych i utalentowanych sportowców według „Regulaminu 
przyznawania stypendium młodym sportowcom”. 
10. Objęcie opieką małoletniej Liliany Olszewskiej (córki Agaty Mróz-Olszewskiej) poprzez 
założenie funduszu celowego wspierający jej rozwój. 
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2. Opis działalności statutowej 
Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania: 
1. Organizowanie zjazdów, posiedzeń i konferencji naukowych o zasięgu lokalnym, 
ogólnopolskim i międzynarodowym. 
2. Organizowanie imprez, koncertów i memoriałów mających na celu promocję 
krwiodawstwa i przeszczepu szpiku kostnego w Polsce i za granicą. 
3. Inicjowanie oraz prowadzenie działalności popularnonaukowej w zakresie hematologii. 
4. Opracowanie, rozpowszechnianie i wdrażanie w praktykę wytycznych, zaleceń  
i standardów postępowania w zakresie chorób krwi. 
5. Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w zakresie objętym niniejszym 
Statutem. 
6. Organizowanie akcji mających na celu profilaktykę i wczesne rozpoznawanie chorób krwi 
w społeczeństwie. 
7. Utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi 
w zakresie krwiodawstwa, krwiolecznictwa i przeszczepu szpiku kostnego w Polsce. 
8. Możliwość pomocy informacyjnej, finansowej i prawnej ludziom chorym na choroby krwi. 
9. Możliwość finansowania i współfinansowania stypendiów dla lekarzy chorób krwi oraz 
naukowców zajmujących się chorobami krwi, a także dla osób fizycznych i prawnych 
związanych z promocją krwiodawstwa i przeszczepu szpiku kostnego. 
10. Zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, leków i innych niezbędnych środków dla 
celów wymienionych w § 9 pkt 3. 
11. Zorganizowanie i finansowanie banku dawców szpiku. 
12. Prowadzenie na rzecz pacjentów szkoleń, kursów i wykładów oraz wydawanie broszur 
związanych z leczeniem metodą przeszczepiania szpiku. 
13. Działanie na rzecz budowy świadomości społecznej dotyczące osób potrzebujących 
pomocy, ubogich i chorych. 
 
3. Opis głównych działań przeprowadzonych w 2019 roku 
 
Uroczystość pięciolecia nadania imienia Agaty Mróz-Olszewskiej Szkole Podstawowej w 
Lgocie Górnej 
31 maja 2019 roku w Szkole Podstawowej w Lgocie Górnej uczczono piątą rocznicę nadania 
placówce imienia Agaty Mróz-Olszewskiej. Swoją obecnością zaszczycili uroczystość 
przedstawiciele Fundacji: panowie Mieczysław Barański i Edward Długaj. 
W uroczystościach brali udział także przedstawiciele lokalnych władz, prezesi uczniowskiego 
klubu sportowego oraz siatkarki: Małgorzata Niemczyk (koleżanka Agaty z reprezentacji, 
Poseł na Sejm RP), Kornelia Moskwa (reprezentantka BKS Stal Bielsko-Biała), Agnieszka 
Nykiel.  
 
Podczas uroczystości pani dyrektor wygłosiła okolicznościowe przemówienie, przypominając 
wzorce płynące z postawy patronki. Przygotowana na ten dzień prezentacja multimedialna 
przybliżyła działania społeczności szkolnej, podejmowane przez pięć lat od nadania imienia 
Agaty Mróz-Olszewskiej. Na zakończenie uczniowie wraz z gośćmi udali się do izby pamięci 
poświęconej Patronce, gdzie znajdują się obrazy i fotografie Agaty, sztandar szkoły oraz 
pamiątki z wydarzeń związanych z uczczeniem pamięci o Agacie. 
 
W czasie uroczystości szczególnego charakteru nadało przekazanie Społeczności Szkolnej 
atrybutów Rycerza Kropli Życia przez Prezesa i Założyciela Fundacji. Atrybuty zostały 
przekazane na ręce pani Dyrektor Anny Polak: Miecz Rycerzy Kropli Życia oraz 
okolicznościowe tablo z dedykacją: „Certyfikat zbiorowy dla Rycerzy Kropli Życia Szkoły 
Podstawowej im. Agaty Mróz-Olszewskiej w Lgocie Górnej w 5. rocznicę nadania szkole 
imienia znakomitej polskiej siatkarki, na ręce Dyrektor Anny Polak - za życzliwość i 
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zaangażowanie w krzewienie wiedzy i wspieranie działań promujących krwiodawstwo, 
transplantację i poszukiwanie dawców szpiku kostnego oraz budowanie szacunku dla osób 
potrzebujących pomocy”. 
 
Pozostałą część dnia wypełniły uczniom zajęcia sportowe oraz mecz wraz z zaproszonymi 
siatkarkami. Uroczystościom towarzyszyła akcja krwiodawstwa na parkingu szkolnym, 
przeprowadzona przez RCKiK w Katowicach. 
 
Udział w obchodach 100 rocznicy powstania Polskiego Czerwonego Krzyża w 
Pabianicach 
31 maja 2019 roku w Pabianicach panowie Mieczysław Barański i Edward Długaj brali udział 
w uroczystych obchodach setnej rocznicy powstania Polskiego Czerwonego Krzyża. Podczas 
wydarzenia nastąpiło uhonorowanie Pana Sławomira Leona Kaczyńskiego, 
Przewodniczącego Krajowej Rady HDK PCK. Pan Przewodniczący odebrał Miecz Rycerza 
Kropli Życia oraz okolicznościowe tablo z następującą dedykacją: „Certyfikat dla Rycerza 
Kropli Życia Sławomira Leona Kaczyńskiego- Przewodniczącego Krajowej Rady 
Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża- za ogromny wkład w rozwój, 
upowszechnianie i wspieranie honorowego krwiodawstwa oraz osobiste oddanie 40 litrów 
krwi, bezcennego daru w ratowaniu życia innych”. 
 
Zebranie Rady Fundacji zatwierdzające sprawozdanie finansowe Fundacji za rok 2018 
oraz zmiany osobowe w zarządzie Fundacji 
W czerwcu odbyło się obiegowe głosowanie Rady nad uchwałami zatwierdzającymi 
sprawozdanie z działalności Fundacji i sprawozdanie finansowe. 
 
Udział w nagraniach do programu TVP „Jaka to melodia?” 
13 września 2019 przedstawiciele Fundacji: Mieczysław Barański, Edward Długaj 
i Agnieszka Tuszyńska-Hatlapa uczestniczyli w nagraniach do programu telewizyjnego „Jaka 
to melodia?”. Uczestnikami programu byli kucharze znani z programu „Pytanie na śniadanie”, 
a cała wygrana z odcinka została przekazana na konto Fundacji. Odcinek został wyemitowany 
w TVP 1 w niedzielę 13 października w Dniu Dawcy Szpiku Kostnego. 
 
Udział w Światowym Dniu Serca 
W niedzielę 29 września 2019 na katowickim Rynku odbyły się Centralne Obchody 
Światowego Dnia Serca pod hasłem: „Z sercem dla naszych serc”, organizowane przez 
Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Kardiologiczne. 
 
Założeniem Centralnych Obchodów Światowego Dnia Serca jest propagowanie zdrowego 
stylu życia poprzez przygotowany na to wydarzenie program artystyczno-kabaretowy 
nawiązujący do tematyki chorób kardiologicznych, bezpłatne badania dla mieszkańców, 
zaangażowanie w akcję znanych osób oraz szeroką akcję edukacyjną także przez 
przygotowanie stoisk edukacyjnych.  
 
Nasza Fundacja przygotowała stoisko informacyjne o działalności i o krwiodawstwie, 
a RCKiK w Katowicach przeprowadziło akcję krwiodawstwa w mobilnym punkcie poboru 
krwi. 
 
Wydarzenie cieszyło się popularnością wielu osób, szczególnie starszych, zainteresowanych 
bezpłatnymi badaniami i profilaktyką chorób serca, ale i rodzin z dziećmi. Nasze stoisko 
także cieszyło się dużym zainteresowaniem, wiele osób pytało o możliwość oddawania krwi. 
Wydarzenie było dobrą okazją do promocji naszych działań. 
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VIII Memoriał Agaty Mróz-Olszewskiej 
VIII Memoriał Agaty Mróz-Olszewskiej odbył się w dniach 5-6 października 2019 w Hali 
„Orbita” we Wrocławiu. Współorganizatorem przedsięwzięcia byli: #VolleyWrocław, Izba 
Gospodarcza Eksporterów i Importerów oraz AKP „Irba” Sp. z o.o. 
 
Honorowy Patronat nad Memoriałem objęła Małżonka Prezydenta RP Pani Agata 
Kornhauser-Duda. 
 
Udział wzięły następujące drużyny: 
Aris Thessaloniki (Grecja), Enea PTPS Piła (Polska), Minchanka Minsk (Białoruś), 
#VolleyWrocław (Polska). 
 
W Memoriale uczestniczyli przedstawiciele Fundacji „W związku z rakiem”- stoisko 
z profilaktyką dot. chorób nowotworowych. Ulotki do udostępnienia, na temat profilaktyki 
przekazała nam także Fundacja Rak’n’roll. To na rzecz tej Fundacji i programu „Daj włos”, 
wrocławski salon fryzjerski Hair+ obcinał zainteresowanym włosy, które przeznaczono na 
peruki dla chorych w trakcie chemioterapii. Stoiska cieszyły się zainteresowaniem 
zgromadzonych uczestników. 
 
Uczestnikami wydarzenia byli uczniowie Szkoły Podstawowej im. Agaty Mróz-Olszewskiej 
z Lgoty Górnej, uczniowie szkół dolnośląskich, kibice siatkówki, krwiodawcy oraz 
zaproszeni goście. 
 
Partnerami tegorocznej edycji byli: Narodowe Centrum Krwi, Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu, Polski Związek Piłki Siatkowej, Fundacja 
PZU, Fundacja PGNiG, Fundacja KGHM, Fundacja Tauron, Katowicka Specjalna Strefa 
Ekonomiczna, Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o., Krajowa Izba Gospodarcza, 
Jurajska Sp. z o.o., Irba Sp. z o.o., Izba Gospodarcza Eksporterów i Importerów, Krajowa 
Izba Gospodarki Nieruchomościami, Lasy Państwowe, Hotele Diament 
 
Krwiodawstwo 
W sobotę 5 października, przed Halą „Orbita” odbyła się akcja honorowego krwiodawstwa. 
O akcji zostały powiadomione Narodowe Centrum Krwi, Regionalne Centra Krwiodawstwa 
z całej Polski, Polski Czerwony Krzyż, wrocławskie Kluby Honorowych Dawców Krwi. 
Podczas akcji honorowo krew oddało 11 osób, co dało łącznie 4,95 litra krwi. Akcja 
krwiodawstwa w sobotę, pomimo niesprzyjających warunków pogodowych i trudności 
komunikacyjnych we Wrocławiu, spotkała się z uznaniem Wicedyrektora Narodowego 
Centrum Krwi oraz Dyrektora RCKiK we Wrocławiu, którzy pochwalili inicjatywę 
Memoriału i przekazu społecznego, jaki on niesie. 
 
Nadanie imienia Agaty Mróz Szkole Podstawowej w Niemczu 
22 listopada 2019 w Niemczu koło Bydgoszczy odbyła się uroczystość nadania imienia Agaty 
Mróz Szkole Podstawowej. Z tej okazji Fundacja przesłała okolicznościowe pamiątki 
(monety z Memoriałów, kalendarz, długopisy, ulotki, wizytówki) oraz list gratulacyjny dla 
całej społeczności szkolnej. 
 
 
Wystawa „Budzimy ludzkie serca na potrzeby innych” 
W czwartek 5 grudnia 2009 w siedzibie Muzeum Miasta Mysłowice odbyło się uroczyste 
otwarcie wystawy poświęconej działalności Fundacji. Fundacja w roku 2020 obchodzić 
będzie swoje dziesięciolecie, w związku z czym wystawa była okazją do tego, aby 
przypomnieć o działaniach Fundacji na przestrzeni lat, o motywach powstania Fundacji 
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i konieczności organizacji działań popularyzujących krwiodawstwo, transplantację 
i poszukiwanie dawców szpiku kostnego. Wydarzeniu towarzyszyła prelekcja, której 
uczestnikami byli Założyciel Fundacji Mieczysław Barański, kierownik marketingu RCKiK 
w Katowicach pani Aleksandra Dyląg, hematolog pani prof. dr hab.n.med. Sławomira Kyrcz-
Krzemień, honorowy dawca krwi pan Czesław Chrzanowski. 
Wystawa w Muzeum Miasta Mysłowice była prezentowana przez miesiąc. W tym czasie 
zobaczyło ją wielu mieszkańców i uczniów także z sąsiednich miast.  
Była to także okazja, aby pozostawić wizytówki i informacje o możliwości przekazania 1%. 
 
Akcja „Dar za dar” 
Dobrą tradycją Fundacji jest organizacja akcji krwiodawstwa przed Świętami Bożego 
Narodzenia. Nie inaczej było w tym roku. Wespół z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Katowicach oraz z Lasami Państwowymi w Katowicach, zostały 
przeprowadzone akcje krwiodawstwa, podczas których aktywni dawcy otrzymywali 
w zamian za oddaną krew choinkę. Wykaz akcji i efekty plasują się następująco: 
 

lp. Miejsce Data Ilość osób 
zgłoszonych 

Ilość osób, 
które 

oddały krew 
ilość krwi 

1 Katowice – Giszowiec 
Giszowiecki Jarmark 
Bożonarodzeniowy 

01.12.2019 38 26 11 700 ml 

2 Katowice – Nikiszowiec 
Jarmark na Nikiszu 08.12.2019 26 18 8 100 ml 

3 Mysłowice 12.12.2019 37 19 8 550 ml 
4 Pszczyna 

Jarmark Bożonarodzeniowy 14.12.2019 54 46 23 460 ml 

5 Ogrodzieniec 15.12.2019 31 20 10 200 ml 
 
Tegoroczne akcje przyniosły 62,010 l oddanej krwi, co pozwoliło pomóc wielu chorym 
i potrzebującym tego niezbędnego do życia składnika.  
Akcje z roku na rok spotykają się z coraz większą popularnością.  
 
Wydanie Kalendarza Fundacji na rok 2020 
W grudniu zrealizowano zamierzenia Fundacji związane z wydrukiem Kalendarzy ściennych 
na rok 2020. Tegorocznym partnerem zostały dwa Regionalne Centra Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa: w Katowicach i we Wrocławiu, które udostępniły swoje zdjęcia 
i logotypy. 
 
Do projektu kalendarza wykorzystano zdjęcia sportowe z siatkarskich Memoriałów Agaty 
Mróz-Olszewskiej, zdjęcia udostępnione przez społeczności szkół im. Agaty z Lgoty Górnej, 
Sosnowca i Szczyrku, fotografie Ambasadorów Fundacji.  Kalendarz został przygotowany 
przez wolontariuszy Fundacji i został wydrukowany w formacie A3 w nakładzie 1000 sztuk.  
 
Kalendarz jako forma promocji działań Fundacji, Memoriału Agaty Mróz-Olszewskiej 
i celów statutowych został przekazany osobom i instytucjom współpracującym z Fundacją, 
m.in. osobom, które przekazały 1% podatku, partnerom Fundacji, współpracującym mediom, 
klubom sportowym, kibicom i szkołom. 
 
Dodatkowe działania prowadzone przez Fundację w 2019 roku: 
Oprócz wymienionych działań prowadzonych przez Fundację w roku sprawozdawczym 2019 
należy wyróżnić także: 
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- organizację innych akcji krwiodawstwa w ciągu całego roku (np. podczas Jarmarku 
Wielkanocnego w Ogrodzieńcu czy biegu Bussiness Run for Poland w Katowicach) 
- promocję Fundacji i 1%  
- współpracę z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w zakresie 
wsparcia merytorycznego 
- szeroko rozwinięte działania obejmujące promocję działalności Fundacji poprzez 
udoskonalanie strony internetowej i mediów społecznościowych 
- przekazanie pieniężnej darowizny na rzecz Uczniowskiego Klubu Sportowego 
HATTRICK przy Szkole Podstawowej w Lgocie Górnej. 

 
4. Przychody Fundacji wg źródeł ich powstania 
W ramach prowadzonej działalności statutowej Fundacja zorganizowała VIII edycję 
Memoriału Agaty Mróz-Olszewskiej w dniach 5-6 października 2019 roku w Hali 
Widowiskowo-Sportowej „Orbita” we Wrocławiu. Organizacja VIII Memoriału stanowiła 
jedno ze źródeł przychodów uzyskanych przez Fundację w 2019 roku ich wysokość 
przedstawia się następująco:  

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej 62.323,30 
- Przychody 1% 9.510,70 

- Darowizny od osób prawnych 44.500,00 
- Darowizny od osób fizycznych 8.312,60 

  
Przychody z działalności gospodarczej 34.202,44 

- Usługi promocja podczas Memoriału 25.000,00 
- Usługi promocja  9.202,44 

  
Pozostałe przychody operacyjne 44.400,84 

- Dotacja PZU 34.400,00 
- Dotacja Fundacja TAURON 10.000,00 

- pozostałe - groszówki 0,84 
Razem 140.926,58 
 
Usługi promocyjne podczas Memoriału polegały przede wszystkim na ekspozycji logotypów 
firm (banery, nadruk na plakatach, ulotkach, na telebimie). 
Usługi promocyjne realizowane w trakcie trwania Memoriału cieszyły się zainteresowaniem, 
a skorzystały z nich:  
 Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna 
 Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o. 
 Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami 
 Nadleśnictwo Katowice 
 Hotele Diament S.A. 

 
5. Koszty Fundacji w układzie rodzajowym 
Ogółem w 2019 roku koszty działalności Fundacji wyniosły 146.016,88 zł. Na powyższą 
kwotę złożyły się następujące pozycje kosztów rodzajowych: 

a) Zużycie materiałów i energii w kwocie 38.689,77 zł 
Koszty wykazane w tej pozycji dotyczą wydatków związanych z organizacją VIII Memoriału 
Agaty Mróz-Olszewskiej oraz materiałów dla potrzeb biura Fundacji.  

b) Usługi obce w kwocie 98.808,53 zł 
Koszty wykazane w tej pozycji w większości dotyczą organizacji VIII Memoriału Agaty 
Mróz-Olszewskiej.  
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c) Pozostałe koszty w kwocie 8 518,58 zł 
 

6. Koszty administracyjne 
Koszty administracyjne Fundacji za 2019 r. wyniosły 15.743,24 zł. W układzie analitycznym 
poszczególne pozycje kosztów administracyjnych przedstawiały się następująco:  

Materiały biurowe 190,89 
Pozostałe materiały 99,99 
Usługi:    czynsz,  8.313,00 
                usługi pocztowe 676,80 
                bankowe 174,30 
                pozostałe usługi 897,20 
Pozostałe koszty 5.391,06 

Razem 15.743,24 
 

7. Koszty Fundacji według rodzajów prowadzonej działalności 
Zgodnie z przyjętym w Fundacji Zakładowym Planem Kont, koszty operacyjne ujmowane są 
również w odniesieniu do rodzaju prowadzonej działalności. W tym układzie koszty Fundacji 
za 2019 r. przedstawiały się następująco: 

Koszty działalności statutowej nieodpłatnej 128.819,72 
Koszty działalności statutowej odpłatnej 0,00 
Koszty działalności gospodarczej 0,00 
Koszty administracyjne 15.743,24 

 
 

8. Wynik bilansowy Fundacji za 2019 r. 
Przychody statutowe nieodpłatne 62.323,30 
Koszty statutowe nieodpłatne 128.819,72 
Przychody statutowe odpłatne 0,00 
Koszty statutowe odpłatne 0,00 

Wynik z działalności statutowej -66.496,42 
Przychody z działalności gospodarczej 34.202,44 
Koszty działalności gospodarczej 0,00 

Wynik z działalności gospodarczej 34.202,44 
Pozostałe przychody (operacyjne i finansowe) 44.400,84 
Pozostałe koszty (operacyjne i finansowe) 1.453,92 
Koszty administracyjne 15.743,24 

Wynik bilansowy ogółem  -5.090,30 

9. Zatrudnienia 
Fundacja w 2019 roku nie zatrudniała pracowników etatowych. 
Członkowie Zarządu nie otrzymywali wynagrodzenia. 

10. Pożyczki 
Pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze dla osób wchodzących w skład organów 
zarządzających i nadzorujących nie udzielono. 

11. Lokaty 
Fundacja w roku 2019 nie posiadała lokat pieniężnych. 

12. Aktywa finansowe 
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Fundacja w 2019 roku nie nabyła obligacji oraz nie objęła udziałów ani akcji w spółkach 
prawa handlowego. 

13. Nieruchomości 
Fundacja nie posiada nieruchomości. 

14. Aktywa Fundacji 
Aktywa Fundacji stanowią: 

Należności krótkoterminowe 7.932,00 
Rozrachunki z odbiorcami 7.932,00 

  
Inwestycje krótkoterminowe 16.414,58 

Środki pieniężne w kasie 274,05 
Środki pieniężne na rachunkach bankowych 16.140,53 

Bank PEKAO BP SA  16.015,89 
Bank PEKAO BP SA- VAT 0,00 

Śląski Bank Spółdzielczy Silesia w Katowicach 124,64 
 

15. Dane o zobowiązaniach Fundacji 
Zobowiązania Fundacji stanowią: 

Rozrachunki z dostawcami 15.000,00 
Podatek VAT 12/2019 889,00 
Rozrachunki z dostawcami 15.889,00 

 
16. Działalność zlecona Fundacji 

Fundacja nie realizuje zadań zleconych przed podmioty państwowe i samorządowe. 

17. Informacje podatkowe 
Ciążące na Fundacji zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób 
fizycznych było regulowane terminowo. Fundacja składała deklaracje podatkowe PIT-4R, 
CIT-8 do odpowiedniego Urzędu Skarbowego. W roku 2019 nie było przeprowadzanych 
kontroli w Fundacji. 


