
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUNDACJA BYĆ BARDZIEJ 

 
ul. Królowej Aldony 12/1 

03-928 Warszawa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sprawozdanie merytoryczne na dzień 

31.12.2017 



 

2 

 
 
 OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA 
 
 
Stosownie do artykułu 12 ust.4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach  (Dz.U. z 1991r. 
Nr 46, poz.203, z 1997r. Nr 121, poz.769 i z 2000r. nr 120 poz. 1268) Zarząd Fundacji 
“Fundacja Być Bardziej” przedstawia sprawozdanie z działalności od 01.01.2017 do 
31.12.2017r. 
 
Sprawozdanie sporządzone zostało zgodnie z zasadami Rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 08 maja 2001 r. (Dz.U.Nr50, poz.529 z późn. zm.). 
 
 
 
 
Podpisy członków Zarządu Fundacji: 
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1. Informacje ogólne 

 
 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji “Fundacja Być Bardziej” z siedzibą 

w Warszawie, ul. Nowogrodzkiej 31 zostało sporządzone zgodnie z: 
• Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości;  
• Ustawą z dnia 06 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U.Nr 21 poz. 97 z późn. 

zmianami); 
• Ustawą o Pożytku Publicznym i Wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003  

               (Dz.U.nr 2003 nr. 96 poz. 873 późn. zmianami); 
• Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku (Dz. U. Nr 50, 

poz.529 z późn. zm.) 
 
Przedmiotem działalności Fundacji w tym roku było: 

- W zakresie działalności statutowej nie odpłatnej - tworzenie, promocja i realizacja 
programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (w tym osób niepełnosprawnych, 
bezdomnych, ubogich), promocja i organizacja wolontariatu, działalność związana z 
rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym, 
działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, tworzenie  
i realizowanie programów w zakresie prowadzonej przez Fundację działalności 
charytatywnej, umacnianie roli rodziny jako podstawowej jednostki społecznej. 
Podstawowymi programami były:  
 
Akcja konkursowa „Grosz do Grosza” to inicjatywa kierowana do wszystkich 
typów szkół na terenie całej Polski, gdzie uczniowie w każdym z semestrów przez 
jeden tydzień zbierali monety, które potem liczyli i wpłacali na konto Fundacji. 
Pieniądze te były przeznaczone na program dożywiania dzieci i młodzieży w 
szkołach- „Dzwonek na obiad”. 
W I i II semestrze roku szkolnego 2016/17 zgłosiło się 340 szkół. Protokoły oraz 
środki pieniężne na obiady otrzymaliśmy od 210 placówek edukacyjnych. 130 szkół 
nie rozliczyło się z akcji. Łącznie kwota uzyskana z akcji pozwoliła nam na 
sfinansowanie ponad 15000 obiadów (przy średniej cenie za obiad 5zł). W zbiórkę 
zaangażowało się ponad 394 nauczycieli wraz z prawie 573 uczniami- 
wolontariuszami.  
W I i II semestrze roku szkolnego 2017/18 chęć udziału w akcji wyraziło 248 szkół. 
Protokoły oraz środki pieniężne na obiady otrzymaliśmy od 138 placówek 
edukacyjnych (stan do końca 31 grudnia 2017r.). Łącznie kwota uzyskana z akcji 
pozwoliła nam na sfinansowanie ponad 9600 obiadów (przy średniej cenie za obiad 
5zł). W zbiórkę zaangażowało się około 180 nauczycieli wraz z prawie 400 uczniami-
wolontariuszami.  
 
Program społeczny „Dzwonek na obiad” ma za sobą 4. edycje przeprowadzone w 
roku szkolnym 2014/15 i 2015/16, 2016/17 i 2017/18). Jest on poświęcony 
najwrażliwszej grupie społecznej- dzieciom i młodzieży. Ma za zadanie, aby żadne 
dziecko nie chodziło głodne. Głód, oprócz konsekwencji zdrowotnych pociąga za sobą 
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negatywny wpływ na edukację najmłodszych. Niedożywionym uczniom trudniej jest 
się skupić i nie są w stanie wykorzystać w pełni swoich możliwości intelektualnych.  
W roku szkolnym 2016/17 łącznie kwota uzyskana z akcji pozwoliła nam na 
sfinansowanie ponad 15000 obiadów (przy średniej cenie za obiad 5zł). W kończącym 
się roku szkolnym (2017/18) łącznie zebrano kwotę za którą wykupiono 9600 
obiadów przy średniej cenie 5 zł (stan na 30.12.2017) 
 
- W zakresie działalności statutowej odpłatnej –organizację wypoczynku dla dzieci 
zorganizowano wyjazd letni do Starej Pardałówki k/ Zakopanego w terminie od 23 
czerwca 2017r. do 1 lipca 2017 roku. W czasie wyjazdu realizowano program autorski 
pn. „uCZYNek wiary” przy współpracy kierownika i wychowawców na obozie.  W 
wyjeździe uczestniczyło 48 uczestników 

 
- W zakresie działalności gospodarczej - publikację NIECODZIENNIKA 
Wydano 2 numery bezpłatnej gazety „Niecodziennik” we współpracy z różnymi 
instytucjami. Gazeta przekazuje treści proludzkie i jest nośnikiem informacji 
związanych z nową ewangelizacją. Średni nakład gazety to 50 tys. egzemplarzy. 
Każdy numer jest dystrybuowany przez wolontariuszy na terenie Warszawy.  

 
 
Klasyfikacja działalności według EKD przedstawia się następująco: 

 
Działalność podstawowa: 
- Działalność pozostałych organizacji członkowskich , gdzie indziej 

niesklasyfikowanych, ujęte wg EKD w dziale 94.99 Z 
 

Fundacja dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze 
Przedsiębiorców w dniu 21.12.2012 pod numerem KRS 0000445363.  
Fundacja posiada numer statystyczny REGON 146468402. 
Adres e-mailowy Fundacji: fundacja@bycbardziej.pl 
 

         Czas trwania Fundacji zgodnie ze Statutem Fundacji jest nieograniczony. 
 

2. Przychody  
Organizacja realizuje cele statutowe poprzez: działalność statutową nieodpłatną,   
organizowanie zbiórek ulicznych , działalność statutową odpłatną oraz: 
1. darowizn, spadków i zapisów, 
2. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych, 
3. subwencji i dotacji osób prawnych i fizycznych, 
4. wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych, lokat, kapitałowych, 
papierów wartościowych oraz odsetek od udzielonych pożyczek, 
5. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, ofiarności publicznej, 
6. innych wpłat dokonanych na rachunek Fundacji zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), 
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Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze 
sprzedaży tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w 
okresach, których dotyczą. 
 
Podział darowizn otrzymanych w okresie sprawozdawczym ze względu na źródło 
pochodzenia: 
 
- osoby fizyczne   36.036,07 
- osoby prawne   59.970,49 
Razem darowizny:  96.006,56 

 
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej   182.377,57 
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej                 136 627,57 
I. Składki określone statutem               0,00  
II. Dotacje i inne przychody statutowe              136 627,57 
Przychody z działalności statutowej odpłatnej              26 650,00 
Przychody z działalności gospodarczej     19 100,00 
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów              0,00  

II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów i usług  19 100,00 
 

Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu 
osiągniętego z pozostałych źródeł wynosi: 17% 
 
            Struktura rzeczowa (wg rodzajów działalności) przychodów ze 
sprzedaży 
 
Przychody ze sprzedaży usług, działalność gospodarcza:   
- Działalność wydawnicza      19 100,00 
- Inne        0,00 
                                                     RAZEM:  19 100,00 

 
 

3. Koszty  
 

Fundacja prowadzi koszty w układzie rodzajowym i według typów działalności. 
 
Koszty działalności operacyjnej      150 117,71 
Koszty działalności statutowej nieodpłatnej                110 639,42 
Koszty działalności statutowej odpłatnej                   24 221,87 
Koszty działalności gospodarczej                    12 503,80 
Koszty administracyjne (I+II+III+IV+V+VI+VII)                   2 752,62 
I. Amortyzacja                             20,44  
II. Zużycie materiałów i energii                         125,48 
III.       Usługi obce                                                                                              2.545,45 
IV.       Podatki i opłaty, w tym:                                                                                 0,00 
– podatek akcyzowy                                                                                                   0,00  
V.        Wynagrodzenia                                                                0,00  
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VI.       Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                                 0,00  
VII.      Pozostałe koszty rodzajowe                                                                           0,00  
 
Pozostałe koszty operacyjne        2,13  

I. Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych                                            0,00  
II. Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych                                                0,00  
III. Inne koszty operacyjne        2,13 

 
Koszty finansowe                                                                                                     30,65 
I. Odsetki, w tym:                                                                       30,65 
– dla jednostek powiązanych                                                                                       0,00  
II. Strata ze zbycia inwestycji                                                                                      0,00   
III. Aktualizacja wartości inwestycji                                            0,00   
IV. Inne                                                                                                                        0,00 
 
A. Koszty działalności statutowej nieodpłatnej   110 639,42 

1. Projekt Dzwonek na obiad                    110 639,42 
2.  Inne            0,00 

 
B. Koszty działalności statutowej odpłatnej    32.212,70 
 
C. Koszty działalności gospodarczej                             12 503,80 
    1. Amortyzacja                       0,00  

        2. Zużycie materiałów i energii                          382,83 
        3. Usługi obce                      56.366,85 

     4. Podatki i opłaty        350,00 
     6. Wynagrodzenia                               0,00 
     5. Pozostałe koszty rodzajowe        0,00  
D. Koszty działalności gospodarczej łącznie działalnością  
statutową i administracyjną      122 945,52 
 

 
4.    Fundusze własne 
Kapitał własny jednostki obejmuje udział jej właścicieli w aktywach pozostający po 
pokryciu zobowiązań.  
Dzieli się na: 
• fundusz założycielski,  
• fundusz zapasowy, 
• zysk lub stratę na działalności. 
 
Fundusz własny organizacja wykazuje w wartości nominalnej. Wartość tego kapitału 
podstawowego winna być zgodna z dokonanym wpisem jego wysokości w KRS. 
Ujmuje się go w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i 
zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy. 
Na dzień 31-12-2017 rok fundusz ten wynosi 1 000,00PLN.  
Fundacja nie posiada innych funduszy, w tym funduszy specjalnych. 

5. Zatrudnienie i wynagrodzenia w fundacji z podziałem według zajmowanych 
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            stanowisk z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności 
            gospodarczej. 
 
 Fundacja zatrudniała w 2017 roku 2 osoby z tytułu umów cywilnoprawnych w ramach 
           działalności gospodarczej 
           W 2017 roku nie wypłacono członkom Zarządu wynagrodzeń, odszkodowań i odpraw. 
 
        6. Pożyczki udzielone przez Fundację. 
 
 Nie wystąpiły. 
 
 
7. Środki ulokowane na rachunkach bankowych –w roku 2017 Fundacja posiada konta 
bankowe w PKO BP i  środki na rachunku PayU- Akcja “Dzwonek na Obiad”. 
 
  - konto podstawowe        302,53 
  - konto pomocnicze       169,62 
  - konto PayU (Dzwonek na Obiad)  1 359,33 
    Razem:   1 831,48  
 
        8. Wartość nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji  
           w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek. 
 
 Nie wystąpiły. 
 
9. Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych na 
            to nabycie. 
 
 Nie wystąpiły.  

10. Środki trwałe pozostałe. 
 
 Fundacja nabyła w poprzednich latach następujące środki trwałe i WNIP na rzecz  
           działalności gospodarczej: 

- Program do fakturowania – Fakturownia start – umorzenie 100% 
- Tablet Samsung Galaxy – umorzenie 100% 

 
         W roku 2017 Fundacja nie nabyła żadnych środków trwałych ani wartości 
niematerialnych i prawnych  
 
 
11. Wartość aktywów i zobowiązań . 

Fundacja wykazała w sprawozdaniu finansowym na dzień 31-12-2017 rok wartość 
aktywów w wysokości 11.532,08 złotych. Wartość zobowiązań Fundacji wykazanych 
w bilansie na dzień 31-12-2017 rok wyniosła: 2.899,28 złotych. 
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12.Działalność zlecona Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe 
              (usługi państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne). 
 
  Nie wystąpiła.  

 

13. Wynik finansowy. 

 Fundacja osiągnęła zysk w wysokości 21.562,70 zł co pozwoli pokryć stratę z lat 
poprzednich. 

 

14. Zobowiązania Fundacji z tytułu zobowiązań podatkowych. 

Fundacja na dzień bilansowy  nie posiadała zobowiązań z tytułu podatku  
             dochodowego od osób fizycznych.  
             Fundacja złożyła deklarację z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych   
             CIT-8 za 2017 rok. 

Wszystkie dochody fundacji podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego zgodnie z 
art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy z 15.02.1992 (z późn. zm.) o podatku dochodowym od 
osób prawnych. W okresie sprawozdawczym nie ciążyły na fundacji zobowiązania 
podatkowe. 

 

15. Kontrola w Fundacji. 

 W roku 2018 wystąpiła kontrola z GIODO. 

16. Uchwały podjęte przez Zarząd.-odpisy.  

 

           Załącznik nr 1  Protokół z posiedzenia Zarządu Fundacji;  
           Załącznik nr 2 Uchwała zatwierdzająca sprawozdanie finansowe Fundacji za rok 2017; 
           Załącznik nr 3 Uchwała zatwierdzająca sprawozdanie merytoryczne Fundacji  
                                   za rok 2017. 
 
 
Podpisy członków Zarządu Fundacji: 
 
 
 
...……………………………..                                  
 


