SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI
„WYGRAJMY SIEBIE” ZA ROK 2016
 DANE O FUNDACJI
Fundacja: „Wygrajmy Siebie”
Siedziba i adres do korespondencji: ul. Heleny 10/148, 30-838 Kraków
Biuro Fundacji: ul. Heleny 10/148, 30-838 Kraków
Strona www: www.wygrajmysiebie.pl
E-mail: wygrajmysiebie@gmail.com
Tel. 606 483 178
Data wpisu do KRS: 16.05.2012 r.
Nr w KRS: 0000420987
REGON: 122578782
NIP: 679-30-82-319
Organem wykonawczym Fundacji jest Zarząd Fundacji, w skład którego wchodzą 3 osoby:
- Tomasz Grzegorz Guzik – Prezes Zarządu Fundacji,
- Barbara Leśniak – Zastępca Prezesa Zarządu Fundacji,
- Paulina Kalisz – Członek Zarządu Fundacji, pełniąca obowiązki Dyrektora Fundacji
Celem Fundacji jest działalność na rzecz ogółu społeczności, polegająca na wspieraniu rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego poprzez aktywizację jednostek do udziału w życiu publicznym oraz pomoc osobom najbardziej
potrzebującym wsparcia.
Wymienione cele Fundacja realizuje zgodnie ze Statutem poprzez:
1) Upowszechnianie oświaty, kultury i sztuki;
2) Promocję kultury fizycznej i sportu,
3) Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży, będącej w trudnej sytuacji życiowej;
4) Opiekę nad osobami niepełnosprawnymi;
5) Wspieranie osób szczególnie uzdolnionych;
6) Nauczanie młodzieży przedsiębiorczości;
7) Rozwijanie aktywności, kreatywności i partycypacji wśród osób dorosłych;
8) Organizowanie grup dyskusyjnych na tematy społeczne;
9) Wzmacnianie więzi wśród społeczności lokalnych poprzez wspieranie przedsiębranych inicjatyw
społecznych, odpowiadających celom statutowym Fundacji.
10) Budowanie świadomości posiadania wpływu na rzeczywistość społeczną
11) Wspieranie egalitarności sztuki, budowanie zrozumienia dla współczesnej kultury i sztuki
i umożliwianie dostępu do sztuki dla wszystkich, promocja kultury, zdrowia fizycznego
i psychicznego;
12) Zmniejszanie różnic międzypokoleniowych;
13) Organizowanie i finansowanie zakupu materiałów i pomocy naukowych oraz sprzętu sportowego
dla placówek wychowawczych i oświatowych;
14) Organizowanie oraz finansowanie kolonii i wyjazdów wakacyjnych;
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15) Zakładanie i prowadzenie placówek edukacyjnych objętych systemem oświaty
16) Fundowanie stypendiów;
17) Pomoc finansową i rzeczową;
18) Prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych;
19) Organizowanie
i
finansowanie
imprez
sportowych,
rekreacyjnych
i kulturalnych;
20) Zakup, żywności, środków higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb, życia codziennego;
21) Działalność związaną z wydawaniem płyt, książek, folderów, produkcją audycji;
22) Prowadzenie portali internetowych;
23) Organizowanie imprez, koncertów i konkursów;
Misja Fundacji została zawarta w słowach:
Pomagamy ludziom młodym w realizacji marzeń i planów tak, by w pełni wykorzystywali swój potencjał.
 OPIS DZIAŁALNOŚCI PODJĘTEJ W 2016 R.
Opis działalności Fundacji „Wygrajmy Siebie” podjętej w 2016 r.
Styczeń 2016 r.
- Zarząd Fundacji zredukował z powodów praktycznych i organizacyjnych liczbę projektów
prowadzonych od września 2015 roku do trzech.
- Odbyły się spotkania naszych trzech grup projektowych:
- Młodzieżowej Rady Fundacji jako organu pomocniczego i doradczego w kierowaniu organizacją,
złożonego z Koordynatorów, prowadzonej przez Prezesa Zarządu Fundacji. Spotkania odbywają się raz
w miesiącu, w razie potrzeby zwoływane są nadzwyczajne posiedzenia.
- Młodzieżowego Centrum Wolontariatu pracującego w dwóch oddziałach w Gminie Wieliczka na
terenie Gimnazjum w Koźmicach Wielkich oraz w Gminie miejskiej Kraków w Siedzibie Rady
Dzielnicy XII miasta Krakowa. Spotkania zarówno w jednym jak i drugim oddziale odbywają się raz na
dwa tygodnie czasem, częściej w okresie przed większymi akcjami czy eventami.
- Młodzieżowej Rady Dzielnicy XII – projektu w którym młodzież z Dzielnicy XII realizuje swoje
pomysły, przy okazji ucząc się zasad funkcjonowania samorządów lokalnych oraz postaw obywatelskich
i społecznych. W ramach projektu młodzież współpracuje z: władzami Dzielnicy XII, placówkami
szkolnymi i lokalnymi domami kultury. Spotkania projektu odbywają się co dwa tygodnie,
- Zarząd Fundacji podjął decyzję o zorganizowaniu 8 Stycznia br. Noworocznego Koncertu Kolęd
w wykonaniu zespołu Brathanki. Była to pierwsza działalność fundacji zakwalifikowana jako działalność
gospodarcza związana ze sponsoringiem. Sponsorami były duże krakowskie spółki tj. MARR –
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, MDA – Małopolskie Dworce Autobusowe, MPWiK –
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, MPO – Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania
czy PUHIT – Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych. Koncert odbył się w Sanktuarium
Najświętszej Rodziny w Krakowie przy współpracy Rady Dzielnicy XII, Młodzieżowego Domu Kultury
,,Podgórze” i Stowarzyszenia ,,TAK Kraków”. Był to koncert charytatywny z którego cały dochód
przeznaczony został na zasilenie Funduszu Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych i działające przy
parafii Najświętszej Rodziny w Krakowie Oratorium dla dzieci i młodzieży.
- W czasie miesiąca prowadziliśmy kampanie ,,złotówka na medal”
- Wolontariusze z oddziału Wielickiego uczestniczyli w spotkaniu na Campus Misericordiae dotyczącym
przygotowań do Światowych Dni Młodzieży 2016..
- Powołana wśród naszych wolontariuszy komisja konkursowa wybrała najlepszy projekt okładki płyty z hymnami
#ŚDM, który został przesłany na organizowany przez nas i Gimnazjum w Koźmicach Wielkich konkurs, zaadresowany
do uczniów podstawówek z terenu gminy Wieliczka.
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- Po prawie dwóch latach starań otrzymaliśmy Status Organizacji Pożytku Publicznego

Luty 2016 r.
- Regularnie odbywały się spotkania naszych grup projektowych.
- Zorganizowaliśmy konferencje ,,Gimnazjum Wczoraj i Dziś” na której gościliśmy młodzież z różnych
krakowskich szkół, nauczycieli, dyrektorów, samorządowców i przedstawicieli rodziców. Konferencja
została zorganizowana w związku z rządowymi planami wygaszania gimnazjów. Partnerami
w organizacji było Gimnazjum nr 29 w Krakowie.
- Prowadziliśmy zbiórkę ,,Złotówka na medal”
Marzec 2016 r.
W
ramach
działania
nowego
systemu
motywacyjnego
czwórka
naszych
Koordynatorów w nagrodę za wzorową, pełną energii pracę w Fundacji organizację akcji i świetne
podejście do swoich zadań bawiło się w jednym z krakowskich escape room'ów.
- Byliśmy zaproszeni do Centrum Mediów AGH na antenę Radia 17 by opowiedzieć o działalności
Fundacji.
- Podpisanie umowy partnerskiej z KS. Bieżanowianka Zostało ono zawarte, aby wspierać młodzież
z terenu Bieżanowa i całej dzielnicy XII
- Zorganizowanie przy współpracy ze szkołą tańca REakcja z Wieliczki warsztatów tańca dla uczniów
z Gimnazjum w Koźmicach Wielkich.
- Premiera płyty z hymnami ŚDM nagranej przez chór z Gimnazjum w Koźmicach Wielkich.
Gimnazjaliści działający w chórze szkolnym wraz z opiekunem, zwrócili się o wsparcie z Funduszu
Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych Fundacji. W czasie premiery odbyło się też rozdanie nagród
w konkursie na okładkę płyty z hymnami ŚDM. Był to konkurs plastyczny dla szkół podstawowych
z gminy Wieliczka.
- Ufundowaliśmy i wręczyliśmy nagrody w czasie dnia otwartego Szkoły Podstawowej nr. 41
w Krakowie
- Odbywały się regularne spotkania Młodzieżowego Centrum Wolontariatu w obu oddziałach,
Młodzieżowej Rady Dzielnicy XII i Młodzieżowej Rady Fundacji.
Kwiecień 2016 r.
- Wraz z Gimnazjum w Koźmicach Wielkich i Radą Rodziców z tego gimnazjum organizowaliśmy ,,II
Koźmickie Śniadanie”. Była to akcja dla społeczności lokalnej, na której zgromadziło się około 1000
osób. W ramach działań związanych z akcją wydaliśmy gry planszowe ,,Wygrajmy Zdrowie” – które
zostały dostarczone do szkół i instytucji w Gminie Wieliczka. Wydaliśmy również książki kuchenne
,,Historie Kuchenne”. Wszystkie nasze działania swoimi patronatami objęła Pani Poseł na Sejm Urszula
Rusecka, Pan Wojewoda Małopolski Józef Pilch, Pan Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek
Krupa oraz Starosta Powiatu Wielickiego i Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka Artur Kozioł. Przy
całym szeroko pojętym projekcie współpracowaliśmy z komórkami UMiG Wieliczka i prywatnymi,
lokalnymi inwestorami. Dochód został przeznaczony na zakup szafek do Gimnazjum w Koźmicach
Wielkich oraz dofinansowanie wyjazdu dla młodzieży.
- Młodzieżowe Centrum Wolontariatu gościło u dzieci w Zespole Szkół w Szpitalu w Prokocimiu
organizując dzieciom ze szpitala gry i zabawy i wręczając grę ,,Zabierz mnie do Podgórza”, którą
wydaliśmy w poprzednim roku.
Maj 2016 r.
- Młodzież z Fundacji wraz z jej władzami spotkała się w Kurii Krakowskiej z Kardynałem Stanisławem
Dziwiszem. Był to czas prezentacji Fundacji i ciąg dalszy premiery płyty z hymnami ŚDM.
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- Wspieraliśmy II Koźmicki Mam Talent organizowany przez Samorząd Uczniowski w Gimnazjum w
Koźmicach Wielkich.
- Zaangażowanie w lokalne święto Bieżanowa ,,Dni Bieżanowa”. Wolontariusze prowadzili stragan
z rękodziełem i własnoręcznymi wypiekami. Organizowaliśmy również gry i zabawy dla najmłodszych.
- Regularnie odbywały się spotkania naszych grup projektowych.
Czerwiec 2016 r.
- Współorganizowaliśmy Dzielnicowy Dzień Dziecka, przy Szkole Podstawowej nr 24 w Krakowie
gdzie prowadziliśmy gry i zabawy dla dzieci, malowanie twarzy i animacje taneczne.
- Zorganizowaliśmy wraz ze Szkołą Podstawową nr 41 w Krakowie kolejną edycję akcji ,,Proszę,
Przepraszam, Dziękuję”
- Już po raz czwarty byliśmy zaangażowani w Bieg po Zdrowie, który odbył się jak co roku przy XV LO
w Krakowie. Było to kolejne wydarzenie w ramach trwających Dni Prokocimia w którym partycypowała
fundacja.
- Po raz kolejny gościliśmy w Szpitalu w Prokocimiu. Podczas tej wizyty nasi wolontariusze prowadzili
gry i zabawy dla dzieci, zrobiliśmy wspólną laurkę dla Papieża, który w czasie ŚDM miał odwiedzić
szpital.
- Sfinansowaliśmy wyjazd do Warszawy dla ucznia w Gimnazjum w Koźmicach Wielkich do Wyższej
Szkoły Handlowej na Finał Olimpiady ,,GOWos”
- Odbywały się zakończeniowe, końcowo roczne spotkania projektów.
- Zorganizowaliśmy galę na IV urodziny Fundacji
Lipiec 2016 r.
- Byliśmy zaangażowani w obsługę Światowych Dni Młodzieży. Nasi wolontariusze pomagali
szczególnie na terenie Gminy Wieliczka.
Sierpień 2016 r.
- Był to miesiąc wolny od jakichkolwiek projektów i akcji, czas przygotowania się do działalności
Fundacji na rok szkolny 2016/2017. Odbyło się kilka spotkań Młodzieżowej Rady Fundacji.
Wrzesień 2016 r.
- Był to miesiąc w którym rozpoczęliśmy nowy rok (fundacyjny). Podpisaliśmy umowy wolontariackie
na kolejny rok działalności i rozpoczęliśmy nowe edycje projektów.
- W tym miesiącu zaczęliśmy również rekrutację do nowej edycji projektu Młodzieżowej Rady Dzielnicy
XII. Na bazie ustaleń z władzami Dzielnicy XII i Domu Kultury ,,Podgórze” w Krakowie ustaliliśmy, iż
ten projekt będzie odbywał się przy współpracy wymienionych wyżej podmiotów.
- Pierwszą akcją w której zaangażowane było Młodzieżowe Centrum Wolontariatu było święto Nowego
Bieżanowa ,,Familiada”. W czasie Familiady wolontariusze prowadzili gry i zabawy dla dzieci przy
przedszkolu 176 w Krakowie – m.in. malowanie twarzy dziecięcych, gry wielkoformatowe, animacje
taneczne.
- Wolontariusze pomagali przy organizacji koncertu Waweli w Sanktuarium Najświętszej Rodziny w
Krakowie Nowym Bieżanowie.
- Odbyło się spotkanie Młodzieżowej Rady Fundacji.
- Odbył się motywacyjny wyjazd dla Koordynatorów do Lwowa na Ukrainie.
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Październik 2016 r.
- W tym miesiącu były już regularne spotkania Młodzieżowej Rady Dzielnicy XII, Młodzieżowej Rady
Fundacji i obu oddziałów Młodzieżowego Centrum Wolontariatu
- Młodzieżowa Rada Dzielnicy i Młodzieżowe Centrum Wolontariatu pomagało w obchodach 25-lecia
powstania krakowskich dzielnic.
- Prezes Zarządu Fundacji Pan Tomasz Guzik został wybrany do Krakowskiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego.
- kontynuacja ,,Złotówki na medal”

Listopad 2016 r.
- Prowadziliśmy akcję promocji wolontariatu, zachęcając młodzież ze szkół partnerskich do działania
w centrum wolontariatu w Krakowie
- W tym miesiącu odbywały się również regularne spotkania w obu centrach wolontariatu.
- W tym miesiącu odbywały się regularne posiedzenia Młodzieżowej Rady Dzielnicy XII.
- Pomagaliśmy przy organizacji Międzynarodowego Memoriału im. Władysława Bajorka .
Prowadziliśmy tam zbiórkę pieniędzy dla zawodników naszej partnerskiej Bieżanowianki pod hasłem POMAGANIE JEST DLA MISTRZÓW
- Rozpoczęliśmy konkurs filmowo-fotograficzny ,,WWW – Wiara, Wartości Wydarzania” związany
z upamiętnieniem ŚDM w Powiecie Wielickim. Patronat honorowy nad konkursem objął Ks. Kardynał
Stanisław Dziwisz, Starosta Wielicki i Burmistrz Miasta i Gminy. Konkurs odbył się dzięki wsparciu
Wydziału Katechetycznego Archidiecezji Krakowskiej i Gimnazjum w Koźmicach Wielkich. Konkurs
przeznaczony był dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Wielickiego.
- Odbyła się motywacyjna wycieczka dla wolontariuszy do Kopalni Soli w Wieliczce.
- Zorganizowaliśmy warsztaty filmowe dla młodzieży z Fundacji. Był to początek działań związanych
z nagrywaniem filmu krótkometrażowego ,,Spacer po Dzielnicy”. Działania w całości finansowane były
przez Dom Kultury ,,Podgórze”
Grudzień 2016 r.
- W tym miesiącu odbyła się największa i najważniejsza akcja 2016 r. - ,,IV Podgórskie Ubieranie
Choinki” – PUCh. W akcji brało udział ok 60 wolontariuszy fundacji i uczestniczyło w niej kilkaset
osób z wielu instytucji z całego Podgórza i Gminy Wieliczka. W akcji uczestniczyły lokalne władze.
Akcja która obyła się w partnerstwie Szkoły Podstawowej nr 41 w Krakowie i Rady Dzielnicy XII oraz
Domu Kultury ,,Podgórze” miała też swoje cele charytatywne m.in. wsparcia w przybory szkolne
Zespołu Szkół Specjalnych w Uniwersyteckim Szpitalu w Prokocimiu.
- Dofinansowanie wyjazdu do Bukowiny Tatrzańskiej na źródła termalne.
- W tym miesiącu odbywały się również regularne spotkania w obu centrach wolontariatu.
- W tym miesiącu odbywały się regularne posiedzenia Młodzieżowej Rady Dzielnicy XII.
- Wraz z Radą Dzielnicy XII, Domem Kultury ,,Podgórze”, Sanktuarium Najświętszej Rodziny
i Stowarzyszenia ,,Tak Kraków” , przy wsparciu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
i Małopolskich Dworców Autobusowych zorganizowaliśmy charytatywny koncert Magdalen
Steczkowskiej. Dochód z koncertu zasilił Fundusz Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych.
- Zorganizowanie pomocy materialnej dla mieszkańców Domu Pogodnej Jesieni w Krakowie Nowym
Bieżanowie
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Do końca grudnia 2016 r. mieliśmy około 100 wolontariuszy oraz ok. 20 osób, które uczestniczyły
w naszych projektach. We wszystkich akcjach, w które zaangażowana była Fundacja, brało udział ok
5000 osób.
Działania promocyjne Fundacji „Wygrajmy Siebie”:
- Fundacja posiada swoją stronę internetową www.wygrajmysiebie.pl, gdzie publikuje fotorelacje z prac
organizacji, archiwalne i bieżące wydarzenia.
- Fundacja jest obecna na portalu społecznościowym – Facebook, osiągając liczbę prawie 2000 fanów.
- W 2016 roku ukazało się kilka artykułów o działalności Fundacji w lokalnej dzielnicowej gazetce
„Dwunastce” wydawanej przez Dzielnicę XII Bieżanów-Prokocim w gazecie miejskiej Kraków.pl, czy w
Dzienniku Polskim.
Nawiązanie lub kontynuowanie współpracy i partnerstwa z innymi podmiotami w 2016 r.:
Fundacja „Wygrajmy Siebie” nawiązała lub kontynuowała współpracę z:
 ze szkołami znajdującymi się na terenie Dzielnicy XII Miasta Krakowa Bieżanów – Prokocim i z
terenu gminy Wieliczka.
- Gimnazjum nr 29 w Krakowie
- Gimnazjum nr 33 w Krakowie
- Gimnazjum nr 32 w Krakowie
- Gimnazjum w Koźmicach Wielkich (gmina Wieliczka)
- XV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
- Zespołem Szkół nr 12 w Krakowie (XXV LO i Gimnazjum nr 30)
Ich uczniowie uczęszczali na projekty Fundacji.
- Szkołą Podstawową nr 24 w Krakowie
- Szkołą Podstawową nr 41 w Krakowie
 Zarządem i Radą Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim przy projekcie Młodzieżowa Rada Dzielnicy
XII – grupa projektowa Fundacji „Wygrajmy Siebie” i Młodzieżowym Centrum Wolontariatu” podpisana umowa o współpracy.
 Domem Kultury „Podgórze” i jego oddziałem „Dworem Czeczów”. Współpraca przy projekcie
Młodzieżowa Rada Dzielnicy XII – grupa projektowa Fundacji „Wygrajmy Siebie”
i Młodzieżowym Centrum Wolontariatu” - podpisana umowa o współpracy.
 Domem Pogodnej Jesieni na os. Nowy Bieżanów w ramach projektu Fundacji „Młodzi Starszym,
Starsi Młodym – kto da więcej?”.
 Z Gimnazjum w Koźmicach Wielkich (gmina Wieliczka), skąd także pochodzą wolontariusze
organizacji. Realizowany był tam projekt anglojęzycznej wersji gry planszowej o Krakowie
 Parafią Najświętszej Rodziny w Krakowie-Nowym Bieżanowie
 Kościołem Rektoralnym Św. Mikołaja z Tolentino Zakonu Augustianów w Krakowie Starym
Prokocimiu. (Dzięki tej współpracy mamy użyczoną siedzibę fundacji przy ul. Górników 27
w Krakowie)
 Parafią Trójcy Przenajświętszej w Koźmicach Wielkich
 Centrum Kultury i Sportu w Wieliczce
 Klubem Sportowym Bieżanowianka
 Klubem Sportowym Baszta
 Stowarzyszeniem Dyliniarnia
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 Szkołą Specjalną w Szpitalu Uniwersyteckim w Prokocimiu.
Złożone wnioski przez organizację:
W okresie styczeń – grudzień 2016 roku Fundacja „Wygrajmy Siebie” nie składała żadnych wniosków
o dofinansowanie.
 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Fundacja „Wygrajmy Siebie” ma możliwo ść prowadzenia działalności gospodarczej, ale w 2016 r.
sprowadzało się to do sponsoringu związanego z organizacją koncertu Brathanków, Magdy
Steczkowskiej i II Koźmickiego Śniadania. W ten sposób sfinansowane zostało również wydanie płyty z
hymnami ŚDM.
 PODJĘTE UCHWAŁY
W sprawozdawanym okresie zostało przyjętych przez Zarząd XXVI uchwał. W załączniku Fundacja
przesyła odpisy protokołów z posiedzeń Zarządu Fundacji „Wygrajmy Siebie”.
 SPRAWOZDANIE FINANSOWE – PRZYCHODY
W 2016 roku Fundacja osiągnęła przychody 27 922,30 zł z tytułu:
- dotacji 0,00 zł
- darowizn 4 691,04 zł
- odpłatna działalność statutowa 18 948,00 zł
- przychody z przeksięgowania zysku z lat poprzednich 4 283,07 zł
- przychody finansowe 0,19 zł
 SPRAWOZDANIE FINANSOWE – KOSZTY
Wysokość kwot przeznaczonych na:
- koszt działalności statutowej odpłatnej 23 855,81 zł
- koszt działalności statutowej nieodpłatnej 0,00 zł
w tym honoraria i wynagrodzenia 0,00 zł
- koszty administracyjne 2 533,25 zł, w tym:
Wynik finansowy roku 2016 wynosi 1 533,24 zł
 DANE O OSOBACH ZATRUDNIONYCH I WYNAGRODZENIACH
Dane o :
A/ liczbie osób zatrudnionych w fundacji
- na umowę o pracę - brak
- w działalności gospodarczej - brak
B/ łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację / brutto / - 0,00 zł
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* wynagrodzenia ---* nagrody --* premie --- wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę o pracę / brutto / 0,00 zł
* wynagrodzenia - ----* nagrody --* premie --- wynagrodzenia osób zatrudnionych w działalności gospodarczej /brutto / 0,00 zł
* wynagrodzenia --* nagrody --* premie --C/ wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego łącznie /brutto/ - 0,00 zł
- członkom Zarządu i innych organów Fundacji --- osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą --D/ wydatki na wynagrodzenia z umów zleceń, umów o dzieło i honorariów / brutto / - 0,00 zł
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
Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek.
F/ kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:
nr konta 84 1540 1115 2111 6000 2253 0001 BOŚ BANK
kwota
zł stan 31.12.2016 r.
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/ nabycie pozostałych środków trwałych o wartości jednostkowej powyżej 5000,00 pln
Brak.
J/ wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów statystycznych
aktywa Fundacji : 5 658,09 zł
zobowiązania Fundacji : 2 024,85 zł
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DANE O PRZYCHODACH UZYSKANYCH PRZEZ FUNDACJĘ Z ODPŁATNYCH
ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH W RAMACH CELÓW STATUTOWYCH, Z
UWZGLĘDNIENIEM KOSZTÓW TYCH ŚWIADCZEŃ

przychody: 18 948,00. zł
koszty: 23 855,81 zł
 DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE
I SAMORZĄDOWE (USŁUGI PAŃSTWOWE, ZADANIA ZLECONE I
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE) ORAZ O WYNIKU FINANSOWYM TEJ
DZIAŁALNOŚCI
Brak.
 INFORMACJE O ROZLICZENIACH FUNDACJI Z BUDŻETEM Z TYTUŁU
CIĄŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH, A TAKŻE INFORMACJE W
SPRAWIE SKŁADANYCH DEKLARACJI PODATKOWYCH
- zobowiązania na dzień 31.12.2016: 2 024,85 zł
- składane deklaracje : CIT 8

 KONTROLE URZĘDNICZE
W Fundacji „Wygrajmy Siebie” nie przeprowadzono żadnych urzędowych kontroli w 2013 r.
Kraków, dnia ……...........................................
…………………………………………………….
…………………………………………………….
……………………………………………………
Podpisy Członków Zarządu Fundacji ,,Wygrajmy Siebie”
Kraków, dnia …………………………………
…………………………………………………….
…………………………………………………….
……………………………………………………
Podpisy Członków Rady Fundacji ,,Wygrajmy Siebie”
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