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1. DANE FUNDACJI 
 

 Fundacja Domy Wspólnoty Chleb Życia,  27-520 Ożarów, Jankowice 38,  

tel. 882-847-739,   

 konto: Bank Pekao SA oddział w Opatowie – 14 1240 2773 1111 0010 1234 0775 

 konto Funduszu Stypendialnego: Bank Pekao SA oddział w Opatowie –                            

81 1240 2773 1111 0010 1234 1121 

 konto Funduszu Niepełnosprawnych – Bank Pekao SA oddział w Opatowie -                      

80 1240 2773 1111 0010 7053 6774 

 adres  e-mail: fundacja@chlebzycia.org.pl    

 KRS 0000132424, data wpisu do  KRS - 25.09.2002 r. 

 data wpisu do rejestru OPP – 23.04.2004 r.  

 NIP 522 26 58 352, REGON  015253850 

 
 WŁADZE FUNDACJI 

 
 Prezes Zarządu Fundacji– s. Małgorzata Chmielewska;  

 Wiceprezes Zarządu Fundacji – Wojciech Smajkiewicz; 

 Członek Zarządu Fundacji – Tamara  Kwarcińska-Smajkiewicz;  

 Członek Zarządu Fundacji – Maciej Rayzacher. 

 
 CELE STATUTOWE FUNDACJI 

 
 Działalność wspierająca edukację i wychowanie, a także organizowanie wypoczynku 

dla ubogich dzieci i młodzieży, 

 Działalność charytatywno-opiekuńcza na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, 

 Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych 

osób i rodzin, 

 Pomoc osobom bezdomnym, 

 Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych, 

 Działalność na rzecz osób zagrożonych marginalizacją i bezrobociem, promocja 

zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych jej 

utratą, 

 Przeciwdziałanie patologiom społecznym., 

 Działalność na rzecz dziedzictwa przyrodniczego, ochrony zwierząt i ekologii. 
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 ZASADY  FORMY I ZAKRES DZIAŁANIA 

 

Misją Fundacji jest ułatwianie reintegracji społecznej osobom zagrożonym wykluczeniem 

społecznym i zmarginalizowanym oraz przeciwdziałanie ich bierności i bezradności.  

Jej podstawowym, strategicznym celem działania jest poprawa sytuacji osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 

Swoje cele Fundacja realizuje poprzez: 

Fundacja w roku 2018, podobnie jak w latach poprzednich, realizowała cele statutowe 

skupiając się wokół dwóch najważniejszych działań: 

 Wspieranie edukacji i rozwoju dzieci i młodzieży pochodzących z ubogich środowisk. 

Stworzony został fundusz stypendialny dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, 

szkół średnich i studentów, oraz oferta zajęć pozalekcyjnych dla miejscowych uczniów 

okolicznych gmin.  

 Działalność na rzecz osób zagrożonych marginalizacją i bezrobociem, promocja 

zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych jej 

utratą oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.  

 Wspieranie osób niepełnosprawnych poprzez wypłaty comiesięcznych stypendiów. 

Obszarem, na którym Fundacja w 2018 roku realizowała swoje działania są tereny wiejskie  

w powiecie opatowskim i ostrowieckim w województwie świętokrzyskim.   

Działania Fundacji były realizowane w czterech głównych nurtach, z myślą o poprawie szans 

osób zagrożonych marginalizacją społeczną. W ramach nieodpłatnej działalności statutowej 

Fundacja od kilku lat wspiera edukację dzieci i młodzieży w następujących programach:  

1. Fundusz Stypendialny Podaruj mi szkołę – organizujemy i przekazujemy pomoc 

stypendialną uczniom i studentom wywodzącym się z ubogich środowisk wiejskich. 

Program Fundusz stypendialny - Podaruj mi szkołę to objęcie opieką stypendialną ubogich 

dzieci i młodzieży, po konsultacji ze szkołami, pomocą społeczną i katechetami otrzymują 

pomoc w wysokości  od 100 do 450 złotych miesięcznie w formie gotówki. Warunkiem 

otrzymania pomocy jest kontynuowanie nauki i pozytywne oceny na zakończenie semestru.  

Fundusz Stypendialny O jeden uśmiech dalej jest drugim programem stypendialnym 

Fundacji. Swoją działalność rozpoczął 1 stycznia 2017 roku. Pomocą obejmujemy ludzi 

niepełnosprawnych, którzy borykają się z problemami finansowymi. 
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2. Centrum Edukacji i Kultury - to stałe miejsce spotkań we wsi Nagorzyce, oferta zajęć 

pozalekcyjnych, wspólnych wycieczek i zajęć edukacyjnych pod okiem doświadczonych 

instruktorów. 

3. Działalność charytatywna, pomoc osobom bezdomnym - program ten skupia się na 

pozyskiwaniu darów rzeczowych, żywnościowych potrzebnych bezdomnym mieszkańcom 

Domów Wspólnoty Chleb Życia  i  innym ubogim. Są to przeważnie żywność, odzież nowa 

i używana, sprzęty domowe dla przebywających w schroniskach.  

4. Przeciwdziałanie bezrobociu - organizujemy miejsca pracy. Program „ Pragnę pracy nie 

jałmużny - przeciw bezrobociu na wsi świętokrzyskiej” to "Manufaktura" we wsi 

Jankowice z warsztatem rzemieślniczym – szwalnią oraz "Gospodarstwo" we wsi Zochcin 

z przetwórstwem owocowo-warzywnym metodami tradycyjnymi. Wszystkie te działania 

stanowią narzędzie ułatwiające start lub powrót do samodzielności ekonomicznej. 

 

1. Program „Fundusz Stypendialny” 
 

1. PODARUJ MI SZKOŁĘ 

Celem Funduszu Stypendialnego jest pomoc finansowa uczącym się dzieciom i 

młodzieży, których sytuacja materialna jest trudna. Ogólnodostępny regulamin tego funduszu 

znajduje się na stronie internetowej pod adresem: 

https://chlebzycia.org/fundusz-stypendialny/attachment/regulamin-fs-wer-06-2017/ 

Stypendium mogą otrzymywać uczniowie od VIII klasy szkoły podstawowej lub III 

klasy gimnazjum, poprzez wszystkie etapy edukacji tj. szkoły średnie, zawodowe/branżowe, 

studia i szkoły policealne. Pomoc może trwać maksymalnie do czterech lat od roku matury lub 

do ukończenia szkoły policealnej. Warunki, które muszą spełniać stypendyści to uzyskiwanie 

minimum średniej ocen 3 i dobrej oceny z zachowania a dla studentów zaliczanie kolejnych 

semestrów oraz trudności finansowe w rodzinie.  

W 2018 roku z Funduszu Stypendialnego Podaruj mi szkołę pomoc uzyskało 482 

stypendystów. W tym okresie przyjęliśmy 102 nowych stypendystów a zakończyło pobieranie 

120. Wypłaciliśmy 3 879 szt. stypendiów. Łączna kwota wypłaconych stypendiów w 2018 roku 

wyniosła 1 110 464 zł. 
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Tabela 1. Szczegółowe zestawienie liczby stypendiów w sztukach oraz łącznej kwoty w złotych  

w poszczególnych miesiącach 2018 roku. 

 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

384 370 372 387 392 392 169 171 200 334 345 363 
112 
080 

108 
148 

107 
788 

110 
543 

112 
768 

113 
268 

38 
402 

38 
102 

45 
555 

103 
406 

107 
091 

113 
313 

 

W zależności od etapu edukacji stypendia są wypłacane w różnych okresach roku 

szkolnego. Uczniowie do matury mają wypłacane stypendia przez 12 miesięcy w roku, studenci 

od października do czerwca, a słuchacze szkół policealnych od września do czerwca. Po 

ukończeniu szkoły średniej lub zawodowej/branżowej następuje przerwa w wypłacie do czasu 

rozpoczęcia nauki na kolejnym etapie edukacji. Kwota stypendium jest również zależna od 

etapu nauki – uczniowie mogą otrzymać stypendium w kwocie od 100 do 250 zł, studenci 

studiów dziennych do 450 zł, pozostali do 350 zł.  

W 2018 wypłaciliśmy 151 szt. stypendiów pozaregulaminowych, które zostały 

przyznane na podstawie uchwał Zarządu Fundacji. Czworo stypendystów, którzy jeszcze nie 

przekroczyli minimalnego progu wieku (uczących się w młodszych klasach szkoły 

podstawowej) otrzymało stypendia – dwoje na podstawie odrębnej umowy i dwie stypendystki 

mające bardzo trudną sytuację materialną. Łącznie takich stypendiów wypłaciliśmy 18 szt. 

Jedna stypendystka - maturzystka, na prośbę darczyńcy, otrzymała jedno stypendium w 

wakacje. Również jedna ze stypendystek ze względu na poważne problemy zdrowotne 

otrzymała wyższe stypendium – 3 szt. Natomiast w efekcie współpracy z funduszem 

pp. Trzeciakowskich wypłaciliśmy 104 stypendia w zwiększonej kwocie.  

Stypendyści otrzymywali pieniądze bezpośrednio, poprzez wypłaty w szkołach 

(12,48%), poprzez wypłaty przez wolontariuszy (0,36%) oraz wypłaty pracowników Fundacji 

(1,93%). Pozostałe wypłaty były realizowane przez przelewy bankowe na konta stypendystów 

(83,94%) i przekazy pocztowe (1,29%). 

Zgodnie z wypracowanymi zasadami koordynator programu była na 4 kilkudniowych 

wyjazdach, podczas których wizytowała rodziny kandydatów do stypendium.  

W ciągu całego roku utrzymywaliśmy kontakt z darczyńcami najczęściej za 

pośrednictwem poczty elektronicznej i tradycyjnej, rzadziej telefonicznie. Przedstawialiśmy 

stypendystów, informowaliśmy o istotnych zmianach w ich życiu, postępach w nauce, 

odpowiadaliśmy na pytania i wątpliwości, pośredniczyliśmy w przekazywaniu prezentów i 

przede wszystkim, wzajemnej korespondencji między fundatorem a stypendystą. 
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Kontaktowaliśmy się również ze szkołami tj. wychowawcami i pedagogami szkolnymi. 

Dzięki temu mogliśmy właściwie reagować na problemy naszych podopiecznych, zwłaszcza te 

związane z nauką. 

Zgodnie z nałożonym na Fundację obowiązkiem wynikającym z ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych przekazaliśmy elektronicznie 45 urzędom skarbowym oraz 

listownie 482 stypendystom PIT-11. Od stypendiów, które w roku podatkowych przekroczyły 

sumaryczną kwotę 3 800 zł, systematycznie płaciliśmy zaliczkę na podatek. W 2018 roku 

opodatkowane stypendia miało 72 stypendystów. Łączna kwota zapłaconego podatku wyniosła 

6 948 zł. 

Zmianie uległ druk pit do rozliczania stypendiów z urzędem skarbowym wymagało to 

wprowadzenia zmian w naszym programie bazowym do obsługi Funduszu Stypendialnego. 

W grudniu 2018 roku wśród naszych stypendystów było: 2,49% uczniów szkół 

podstawowych, 4,7% uczniów gimnazjów, 17,96% licealistów (w tym 10,77% liceów 

niestacjonarnych), 28,45% uczniów techników, 7,46% uczniów szkół zawodowych, 0,55% 

uczniów kursów kwalifikacyjnych, 3,31% słuchaczy szkół policealnych (w tym 75% szkół 

niestacjonarnych), 32,04% studentów studiów I stopnia (w tym 7,76% studiów 

niestacjonarnych) oraz 3,04% studentów studiów II stopnia (w tym 9,09% studiów 

niestacjonarnych). 

W omawianym okresie na konto Funduszu Stypendialnego Podaruj mi szkołę wpłynęło 

1 648 416,55 zł. Wpłaty osób indywidualnych stanowiły większość i wyniosły 96,51%, 

pozostałe to wpłaty od innych fundacji, z którymi mamy podpisane porozumienia o 

współpracy. Wszyscy darczyńcy po każdym półroczu otrzymali podziękowania, które 

jednocześnie były potwierdzeniem wysokości ich wpłat. 

 Kontynuowaliśmy współpracę z Fundacją Entraide, z której środków stypendia 

otrzymało w ciągu całego roku 21 stypendystów oraz z Fundacją Dać Szansę, która ufundowała 

stypendia dla 10 stypendystów.  

Kontynuujemy również wieloletnią współpracę z funduszem im. Witolda i Zofii 

Trzeciakowskich oraz Ich syna Witolda Trzeciakowskiego. To dodatkowe stypendium 

otrzymało 28 najlepszych pod względem uzyskiwanych wyników w nauce stypendystów. Kilku 

byłych stypendystów funduszu pp. Trzeciakowskich zostało naszym darczyńcami. 

Cały czas są wypłacane stypendia dla dwójki uczniów, którzy otrzymali stypendia ufundowane 

przez Fundacją Bankową im. Leopolda Kronenberga.  
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W kwietniu 2018 roku podpisaliśmy porozumienie z Komitetem Pomocy Dzieciom Polskim. 

W rezultacie stypendia na rok szkolny 2018/2019 z Funduszu Lisowskich - Smykowskich 

uzyskało 10 stypendystów.  

Wszystkie organizacje otrzymały informacje o wykorzystaniu darowizn. 

 W 2018 roku koszty Funduszu Stypendialnego Podaruj mi szkołę wyniosły 

170 831,84 zł. Z tego 155 900,72 zł wynosiły bezpośrednie koszty obsługi. Pozostała 

kwota 14 931,12 zł została przeznaczona na potrzeby stypendystów.   

Zgodnie z regulaminem działania Funduszu Stypendialnego od każdej wpłaty 

pobieramy 5% na pokrycie kosztów działania programu. W 2018 roku tą drogą uzyskaliśmy  

84 715 zł, co pozwoliło na pokrycie 49,59% kosztów obsługi. Z odpisu 1% uzyskaliśmy 

69 879,19 zł co pokryło koszty w 40,90%, a z odsetek bankowych i darowizn uzyskaliśmy 

pozostałe 9,51%. 

W 2018 roku w związku ze zmianami związanymi z ochroną danych osobowych 

zmodyfikowaliśmy dokumenty niezbędne do przyjęcia stypendystów oraz dla wolontariuszy. 

Fundatorom, wraz z podziękowaniami, wysłaliśmy konieczne informacje związane z tymi 

zmianami.  

 

2. O JEDEN UŚMIECH DALEJ 
 

Program Fundusz Stypendialny o jeden uśmiech dalej jest dedykowany osobom 

mającym orzeczenie o niepełnosprawności i borykającymi się z problemami finansowymi. Rok 

2018 był drugim rokiem działania tego programu i  jednocześnie bardzo dynamicznym. 

Zwiększyła się znacząco zarówno liczba stypendystów (blisko pięciokrotnie) jak i wpłaconych 

darowizn (blisko pięciokrotnie). 

Ogólnodostępny regulamin tego Funduszu Stypendialnego znajduje się na stronie 

internetowej: 

https://chlebzycia.org/regulamin-fn-wer-ostateczna/ 

W 2018 roku przyjęliśmy do funduszu 42 osoby a zakończyła pobieranie 1 osoba. W 

całym roku wypłaciliśmy 405 sztuk stypendiów na łączną kwotę 115 470 zł. 
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Tabela 1. Szczegółowe zestawienie liczby stypendiów w sztukach oraz łącznej kwoty w 

złotych w poszczególnych miesiącach 2018 roku. 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
11 13 16 17 35 37 41 42 45 47 49 52 

2830 3280 4180 4520 10320 10520 11720 11970 12870 13520 14120 15620 
 

Stypendia wypłacamy systematycznie, przez cały rok co miesiąc. Maksymalna kwota 

stypendium wynosi 300 zł. W większości pieniądze są przekazywane poprzez przelewy 

bankowe, jest to 80,25% wszystkich wypłat. Ze względu na stan zdrowia lub czynniki 

zewnętrzne część stypendystów otrzymuje pieniądze przekazem pocztowym 11,85% lub 

otrzymuje do rąk własnych od pracownika Fundacji. 

Wywiązaliśmy się również z ciążącego na nas obowiązku wynikającego z ustawy o 

podatku dochodowym od osób fizycznych. W ustawowym terminie wysłaliśmy drogą 

elektroniczną PIT-11 do 21 urzędów skarbowych oraz listownie do wszystkich stypendystów, 

którzy otrzymywali naszą pomoc czyli do 53 osób. 

W 2018 roku żadne z wypłaconych stypendiów nie przekroczyło kwoty zwolnionej z podatku.  

Również w programie bazowym tego funduszu musieliśmy dokonać korekty w związku ze 

zmianą druku pit. 

W omawianym okresie na konto Funduszu Stypendialnego O jeden uśmiech dalej 

wpłynęło 182 203, 12 zł. Poza dwoma wpłatami, wszystkie darowizny otrzymaliśmy od osób 

indywidualnych.  

Wszyscy darczyńcy otrzymali po I i po II półroczu podziękowania, które jednocześnie były 

informacją o wysokości wpłat.   

 Koszty Funduszu Stypendialnego O jeden uśmiech dalej w 2018 roku wyniosły 

15 226,92 zł . Z tego 1 936,36 zł stanowiły bezpośrednie koszty obsługi. Pozostała kwota 

13 290,56 zł została przekazana, za zgoda darczyńcy, na dofinansowanie wycieczki 

niepełnosprawnych osób do Bukowiny Tatrzańskiej oraz na potrzeby stypendysty, który 

realizuje indywidualny tok nauczania. 

Zgodnie z regulaminem funduszu od każdej wpłaty pobieraliśmy 5%. W 2018 roku w 

ten sposób uzyskaliśmy 9 200 zł i łącznie z odpisem 1% w kwocie 118,70 zł oraz odsetkami 

bankowymi i darowiznami przeznaczyliśmy na pokrycie kosztów obsługi programu.  
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 W związku ze zmianami związanymi z ochroną danych osobowych zmodyfikowaliśmy 

dokumenty niezbędne do przyjęcia stypendystów. Fundatorom, wraz z podziękowaniami, 

wysłaliśmy konieczne informacje związane z tymi zmianami. 

Na bieżąco przedstawiamy fundatorom stypendystów, informujemy o zmianach, udzielamy 

dodatkowych informacji, pośredniczymy w przekazywaniu wzajemnej korespondencji. 

 

W obu Funduszach Stypendialnych są zatrudnieni ci sami pracownicy; dwie osoby 

pracują na cały etat (pracownicy merytoryczni), a jedna na pół etatu (księgowy). 

Fundusze Stypendialne Podaruj mi szkołę i O jeden uśmiech dalej różnią się skalą 

udzielanej pomocy stypendialnej oraz okresem działania, jednocześnie obsługują je ci sami 

pracownicy. W związku z tym, zdecydowaną większość bezpośrednich kosztów obsługi obu 

funduszy pokrywamy ze środków Funduszu Stypendialnego Podaruj mi szkołę. W efekcie tego 

bezpośrednie koszty obsługi programów stanowią 8,62% wszystkich wpłat. 

 

2. Program „Centrum Edukacji i Kultury   
              im. bł. o. Daniela Brottier” w Nagorzycach 
 

Program jest realizowany nieprzerwanie od 2007 r we wsi Nagorzyce w dwukondygnacyjnym 

budynku użyczonym Fundacji przez Gminę Waśniów na okres 20 lat. Są to budynki dawnej 

szkoły oraz domu nauczyciela. Na  zajęcia dla dzieci i młodzieży został przekazany, po 

gruntownym remoncie i dostosowaniu go do potrzeb dzieci i młodzieży, zgodnie z przepisami 

BHP i P.Poż., budynek domu nauczyciela. Punkt przedszkolny usytuowany jest na parterze 

natomiast na piętrze świetlica dla młodzieży w wieku szkolnym.  

Budynek po dawnej szkole został, za zgodą Gminy, od 2007 użyczony Wspólnocie Chleb Życia 

na realizację jej celów statutowych.  

Punkt przedszkolny „Wesoły Miś” jest niepublicznym punktem przedszkolnym, który został 

zarejestrowany w Urzędzie Gminy Waśniów 12 sierpnia 2010 roku pod numerem 2. Celem 

punktu przedszkolnego jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich. 

Podstawową funkcją punktu przedszkolnego jest funkcja wychowawczo – dydaktyczna i 

opiekuńcza. Wspieramy rodziców w procesie wychowania, opieki i edukacji dzieci 

przedszkolnych.  

W punkcie przedszkolnym uczą się dwie grupy dzieci w wieku 3-5 lat. W roku 

sprawozdawczym do punktu przedszkolnego w okresie styczeń – sierpień uczęszczało 19 

dzieci, natomiast w okresie wrzesień – grudzień 16 dzieci. Przedszkole zapewnia dzieciom 



Sprawozdanie merytoryczne z działalności  
Fundacji Domy Wspólnoty Chleb Życia w 2018 roku. Strona 10 
 

opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Prowadzone w 

ciągu dnia zabawy i zajęcia wspomagają, ukierunkowują rozwój dzieci zgodnie z ich 

możliwościami. Kładziemy duży nacisk na rozwijanie zdolności plastycznych, muzycznych, 

ruchowych. Mamy też do dyspozycji duży plac zabaw ze sprzętem terenowym.  

Punkt przedszkolny był czynny przez cały rok z przerwą wakacyjną (w 2018 roku był to 

sierpień). Pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym trwał od godziny 9:00 do 14:00.  

Dzieci korzystały z dwóch  posiłków: obiadu i   podwieczorku które przygotowywała kucharka 

zatrudniona przez Fundację.  

W placówce pracuje doświadczona, kompetentna i stale podnosząca swoje kwalifikacje 

zawodowe kadra pedagogiczna (2 osoby). 

Przez cały czas pobytu dzieci miały zapełniony czas korzystając m.in. z zajęć rytmiki, nauki j. 

angielskiego, warsztatów plastycznych i rytmicznych.  

Pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym był organizowany według ustalonego rytmu i rozkładu 

dnia. Był przewidziany czas na aktywność, odpoczynek, czas na zabawy ruchowe, zabawy 

sprzyjające rozwojowi zainteresowań dzieci i ich aktywności, w tym zajęcia na świeżym 

powietrzu. W salach meble i zabawki, które w 2018 roku zostały uzupełnione i wymienione na 

nowe dostosowane były do wieku dzieci, natomiast nowo zakupiona tablica multimedialna jest 

dostosowana do możliwości i umiejętności dzieci.   

Rodzice i wychowawcy przedszkolni byli w stałym kontakcie i na bieżąco byli informowani o 

postępach w rozwoju swoich dzieci. Do wieloletniej już tradycji należy współuczestniczenie   

rodziców   w   uroczystościach, imprezach   przygotowywanych   i organizowanych w punkcie 

przedszkolnym. Działalność punktu przedszkolnego obfitowała w szereg zdarzeń, imprez 

zorganizowanych przez przedszkole. Na szczególną uwagę zasługują takie uroczystości, jak 

Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny, Koncert Bożonarodzeniowy, zabawa noworoczna 

połączona ze św. Mikołajem, uroczyste zakończenie roku przedszkolnego. Każda uroczystość 

była dużym wydarzeniem, na które czekały zarówno dzieci jak i zaproszeni goście.   

Dzieciom z odleglejszych miejscowości zapewnialiśmy codzienny, darmowy dowóz do punktu 

przedszkolnego.  

W czerwcu 2018 r zorganizowaliśmy wyjazd do Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego. W 

wycieczce wzięło udział 33 uczestników. Zapewniliśmy przejazd, wyżywienie oraz 

ubezpieczenie NNW.  

W lipcu 2018 roku grupa 31 uczestników wyjechała do Centrum Bajki w Pacanowie. 

Analogicznie tak jak podczas wyjazdu do Bałtowa zapewniliśmy przejazd, wyżywienie oraz 

ubezpieczenie NNW dla wszystkich uczestników. 
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W 2018 roku, podobnie jak w latach poprzednich, punkt przedszkolny był częściowo 

finansowany przez Gminę Waśniów oraz z dotacji, darowizn i odpisu 1% pozyskane przez 

Fundację.  

Dotacja z Gminy Waśniów wyniosła 47 652,61 zł. Została ona przeznaczona na: 

- wynagrodzenia wychowawców w punkcie przedszkolnym,  

- wynagrodzenie kucharki. 

4 stycznia 2018 roku zostało złożone do Urzędu Gminy w Waśniowie roczne sprawozdanie 

finansowe z wykorzystanej dotacji w 2017 roku.  

12 września 2018 roku został złożony  wniosek do Urzędu Gminy w Waśniowie na częściowe 

pokrycie kosztów utrzymania punktu przedszkolnego w roku 2019. 
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Zestawienie kosztów punktu przedszkolnego w 2018 roku ze wskazaniem źródła finansowania 
 

 
 

Opieką świetlicową objętych zostało 30 uczniów z klas podstawowych I –VIII oraz 15 uczniów 

szkół średnich.  Zajęcia świetlicowe odbywały w godzinach 16.00 – 20.00 od poniedziałku do 

soboty. Zajęcia prowadzone w świetlicy były oparte o zatwierdzony na początku roku 

szkolnego plan pracy świetlicy. Tematyka zajęć uwzględniała kalendarzowy układ roku oraz 

wynikające z niego święta i uroczystości. Zajęcia świetlicowe miały charakter grupowy (zajęcia 

odbywały się w grupach). Zajęcia te prowadzone są cyklicznie od kilku lat kilka razy w 

tygodniu przez zatrudnionych przez Fundację instruktorów (umowy zlecenie). Stała liczba 

dzieci korzystających ze świetlicy to 40 osób. Celem działalności naszej świetlicy było 

przede  wszystkim zapewnienie opieki uczniom po zajęciach lekcyjnych w bezpiecznym i 

miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku i odrobienia prac 

RAZEM 158 476,56 85 519,83 47 652,61 25 304,12
1 ENERGIA ELEKTRYCZNA 2 158,35 2 158,35 0,00 0,00
2 OLEJ GRZEWCZY 8 635,76 8 590,58 45,18 0,00

3
POLISA - UBEZPIECZENIE 
BUDYNKU,NNW, WYCIECZKI 3 163,00 3 163,00 0,00 0,00

4
POZOSTAŁE /GAZ BUTLE, 
APTECZKA,ZABAWKI/ 1 816,04 1 816,04 0,00 0,00

5 ZAJĘCIA RYTMIKI 3 697,78 3 697,78 0,00 0,00
6 ZAJĘCIA JĘZ. ANGIELSKIEGO 7 920,00 7 920,00 0,00 0,00
7 ŚRODKI CZYSTOŚCI 823,68 823,68 0,00 0,00
8 WODA 91,30 91,30 0,00 0,00
9 WYNAGRODZENIA 91 660,48 22 688,66 47 577,25 21 394,57

10
WYPOSAŻENIE /KOMPUTER, MONITOR 
DOTYKOWY, ART. AGD/ 9 624,25 9 624,25 0,00 0,00

11
ART. BIUROWE /DYPLOMY, DZIENNIKI, 
KSIĄŻKI, GRY/ MATERIAŁY NA ZAJĘCIA 2 082,59 2 082,59 0,00 0,00

12 ART. SPOŻYWCZE 10 441,17 10 410,99 30,18 0,00

13

PRZEGLĄD INSTALACJI 
KOMINOWEJ,POMIARY 
ELEKTRYCZNE,PRZEGLĄD GAŚNIC 269,25 54,00 0,00 215,25

14 WYWÓZ NIECZYSTOŚCI 1 190,70 1 062,72 0,00 127,98
15 PALIWO 8 657,89 8 657,89 0,00 0,00
16 EKSPLOATACJA SAMOCHODU 3 566,32 0,00 0,00 3 566,32
17 BILETY WSTĘPU 2 678,00 2 678,00 0,00 0,00

KOSZTY FUNKCJONOWANIA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W 2018 ROKU (01.01.2018 - 31.12.2018)

W TYM:

RAZEM 1%

DOTACJA 
UG 

WAŚNIÓW WKŁAD WŁASNY
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domowych. Świetlica spełniając swą funkcję opiekuńczą starała się rozwijać umiejętności i 

uzdolnienia dzieci, wyzwalać ekspresję twórczą i kształtować sprawność ruchową. Dzieciom 

przebywającym w świetlicy zaoferowano uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć.  Były 

to zajęcia: 

-  plastyczne; 

- muzyczne; 

- matematyczne; 

- gry i zabawy ruchowe 

- gry i zabawy dydaktyczne 

 - zajęcia audiowizualne (oglądanie bajek i filmów), 

Miały możliwość korzystania z sali komputerowej, siłowni. W zajęciach: 

- matematycznych uczestniczyło 24 osoby, 

- plastycznych uczestniczyło 17 osób, 

- muzycznych uczestniczyło 22 osoby.  

Nad bezpieczeństwem, korzystającej ze świetlicy młodzieży przez cały czas czuwał opiekun 

świetlicy zatrudniony przez Fundację. Świetlica była też miejscem spotkań osób dorosłych z 

okolicznych wsi.  

Zespół muzyczny działający przy świetlicy od kilku lat występuje przy okazji imprez 

organizowanych w remizie strażackiej w Witosławicach. M.in. uczestniczył w takich 

imprezach jak:  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Zielone Świątki.  

Oprócz wyżej wymienionych zajęć w świetlicy pomagaliśmy słabszym uczniom w odrabianiu 

prac domowych. W związku z powyższym w 2018 roku Fundacja zatrudniła asystenta 

rodzinnego, który pomaga 3 dzieci w odrabianiu prac domowych, nadrabianiu zaległości oraz 

utrwalaniu wiadomości zdobytych w trakcie lekcji.  

W kwietniu grupa 46 osób uczęszczających na zajęcia świetlicy wyjechała na 2 dniowy wyjazd 

do Warszawy. Odwiedzili ZOO, Muzeum Powstania Warszawskiego, Pałac w Wilanowie oraz 

zwiedzali Stare Miasto. Zapewniliśmy nocleg, posiłki, przejazdy, bilety wstępu, ubezpieczenie. 
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Dla 40 osób niepełnosprawnych w miesiącu czerwcu roku sprawozdawczego  

zorganizowaliśmy jednodniowy wyjazd do Kazimierza nad Wisłą. Atrakcjami był Rejs po 

Wiśle, zwiedzanie miasta. Zapewniliśmy posiłek, przejazd, ubezpieczenie.  

W lipcu grupa 31 osób niepełnosprawnych wyjechała na 4 dniowy wyjazd do Bukowiny 

Tatrzańskiej. Były atrakcje: basen, termy, grill, kolejka na Kasprowy Wierch i wyjazd na 

Słowację. Uczestnicy wyjazdu mieli zapewniony nocleg, posiłki, przejazdy, bilety wstępu, 

ubezpieczenie.  

Zestawienie kosztów świetlicy w 2018 roku ze wskazaniem źródła finansowania 
 

 

 
 

RAZEM 180 147,57 145 858,71 34 288,86
1 WYNAGRODZENIA 31 469,92 10 544,00 20 925,92
2 OLEJ GRZEWCZY 8 635,74 8 635,74 0,00
3 ENERGIA ELEKTRYCZNA 2 158,36 793,22 1 365,14
4 WODA 91,27 91,27 0,00

5
MAT. BUDOWLANE, ELEKTRYCZNE, 
REMONTOWE 883,34 883,34 0,00

6 MAT. BIUROWE, TONERY 271,51 271,51 0,00

7
WYPOSAŻENIE /PERKUSJA, 
KONWEKTOR,PRZEWODY/ 4 739,89 4 739,89 0,00

8 POZOSTAŁE  (MATERIAŁY NA ZAJĘCIA) 1 805,60 1 805,60 0,00
9 ŚRODKI CZYSTOSCI 223,74 223,74 0,00

10 PRZEGLĄD INSTALACJI 
KOMINOWEJ,POMIARY 
ELEKTRYCZNE,PRZEGLĄD GAŚNIC 233,25 18,00 215,25

11
AUTOKAR - WYJAZDY NA BASEN, KINO, 
TEATR,ZAKWATEROWANIE 3 038,40 3 038,40 0,00

12 INTERNET 564,00 564,00 0,00
13 UBEZPIECZENIE WYJAZDÓW 102,00 102,00 0,00
14 UBEZPIECZENIE BUDYNKU 682,00 682,00 0,00
15 SZAMBO, ŚMIECI 1 190,70 1 062,72 127,98
16 BILETY WSTĘPU – MUZEUM, ZOO, 

ZAKWATEROWANIE 24 475,00 24 475,00 0,00
17 WYNAGRODZENIA, ZLECENIE 10 879,14 10 879,14 0,00
18 ARTYKUŁY SPOZYWCZE 489,90 489,90

1 ZAJ. MUZYCZNE 72 281,96 60 627,39 11 654,57
2 ZAJ. MATEMATYCZNE 13 160,43 13 160,43 0,00
3 ZAJ. PLASTYCZNE 2 771,42 2 771,42 0,00

W TYM:

KOSZTY FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY W 2018 ROKU 01.01.2018 – 31.12.2018

1% WKŁAD WŁASNY

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W ŚWIETLICY 
88 213,81 76 559,24 11 654,57W TYM:

RAZEM
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3. Działalność Charytatywna 
 

W ramach tego programu organizujemy dwojakiego rodzaju wsparcie dla Wspólnoty Chleb 

Życia z którą od wielu lat mamy bliską współpracę. Z myślą o bezdomnych mieszkańcach 

schronisk pozyskujemy dary rzeczowe, żywnościowych. Utrzymujemy kontakt z darczyńcami 

zagranicznymi oraz krajowymi, przygotowujemy sprawozdania, rozliczenia i podziękowania. 

Fundacja stale otrzymuje darowizny żywności od 10 firm. W przeważającej większości jest to 

pieczywo, nabiał. W roku sprawozdawczym otrzymaliśmy dary rzeczowe na łączną kwotę 

171 749,43 zł. Otrzymane dary żywnościowe w wysokości 166 032,74 zł zostały przekazane 

Wspólnocie Chleb Życia prowadzącej domy dla osób bezdomnych, matek z dziećmi. 

Drugie działanie to pomoc Wspólnocie przy opiece nad osobami bezdomnymi i 

niepełnosprawnymi przebywającymi w schroniskach i domach przez nią prowadzonych.  

W 2018 roku oddelegowaliśmy 6 pracowników do prac gospodarczych, zaopatrzeniowych, 

opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi. Wykonywane przez nich prace to m.in. 

pomoc osobom starszym, niesprawnym fizycznie lub umysłowo, które wymagały stałej, 

codziennej opieki i pomocy w codziennych czynnościach, remonty i zaopatrzenie schronisk.  

W roku sprawozdawczym Fundacja zakupiła samochód osobowy o wartości 21 000 zł. 

Otrzymaliśmy (umowa darowizny) 4 samochody osobowe o wartości 37 500,00 zł 

W związku z podpisanym aktem notarialnym w dniu 23 lutego 2017 – Repertorium „A” Numer 

1719/2017 w Kancelarii Notarialnej Ewa Sochacka, Kamil Sochacki na wykupienie działki i 

nieruchomości w Jankowicach w 2018 roku rozpoczęliśmy budowę schroniska dla osób 

niepełnosprawnych, bezdomnych. Do końca 2018 roku postawiony był przez firmę zewnętrzną 

budynek w stanie surowym. Rozpoczęliśmy przygotowania do następnych etapów: 

wykończenia wnętrz, wybrania firmy zajmującą się wybudowaniem oczyszczalni ścieków, 

doprowadzeniem ogrzewania.   

 

4. Program „Pragnę pracy, nie jałmużny” 
 

Program realizowany przez Fundację nieprzerwanie  od 2003 roku powstał w odpowiedzi na 

trudny  problem społeczny, jakim jest wysokie bezrobocie na terenie woj. świętokrzyskiego. 

W okolicach, gdzie dociera nasza pomoc, dotyka on głównie mieszkańców wsi o niskich 

kwalifikacjach zawodowych i niskim wykształceniu. Staramy się zapobiec zupełnej 

marginalizacji tych osób i stworzyliśmy  ofertę miejsc pracy i staży zawodowych.  

  Program był realizowany w ramach odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego.  
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  W ramach odpłatnej działalności statutowej realizowane były cele: 

 usługi krawieckie świadczone przez podopiecznych fundacji; 

 przetwórstwo owoców i warzyw wykonywane przez podopiecznych fundacji. 

Od 2003 r  pracownia krawiecka mieści się we wsi Jankowice, gmina Ożarów. Działająca od 

2005 roku przetwórnia owocowo-warzywna, gospodarstwo rolne są prowadzone we wsi 

Zochcin, gmina Sadowie. 

  „Manufaktura” - Pracownia krawiecka – prowadzona we wsi Jankowice to mały zakład 

krawiecki, wyposażony w profesjonalne maszyny krawieckie, produkujący niepowtarzalne, 

unikatowe wyroby dekoracyjne i użytkowe m.in. bielizna stołowa i pościelowa, sukienki, 

spódnice, koszule, bluzki, świąteczne art. dekoracyjne itp. Wszystkie wyroby były szyte z 

naturalnych materiałów (bawełna, len) i zdobione były bawełnianymi koronkami i haftami.  

W pracowni krawieckiej w 2018 r zatrudnienie znalazły 4 panie (1 osoba na umowę o pracę, 3 

osoby na umowę zlecenie) z okolicznych miejscowości. Sprzedaż prowadzona była cały czas 

przez sklep internetowy oraz okazjonalnie na licznych kiermaszach. W organizowaniu 

kiermaszy i sprzedaży na nich pomagali pracownicy Fundacji i Wspólnoty oraz wolontariusze.  

Stałym asortymentem są: szlafmyce, czepki, aniołki świąteczne, kosmetyczki, sakiewki, 

poduszeczki na sianko i opłatek, ściereczki kuchenne, koszyczki na jajka i chleb, galanterię 

stołową - obrusy, serwetki, bieżniki, serwetnik, koszule, sukienki, tuniki, bluzki, spódnice, 

gatki, komplety damskie w nowych wzorach. 

Wartość netto wyrobów sprzedanych w 2018 roku wyniosła 65 905,53 zł. Koszty ogółem 

(wynagrodzenia, materiały bezpośrednie do produkcji, pozostałe koszty, koszty pośrednie) 

przetwórni wyniosły 109 520,20 zł. 

Wartość wyrobów gotowych pracowni krawieckiej na dzień 31.12.2018 rok wyniosła  

17 433,27 zł. 

Gospodarstwo i przetwórnia – prowadzona nieprzerwanie od 2005r.  

Prowadzone są we wsi Zochcin gmina Sadowie powiat Opatów. Projekt ma na celu tworzenie 

miejsc pracy i przystosowania zawodowego, a także  promowania alternatywnych możliwości 

zarobkowania na wsi. 

Do prac w przetwórni zatrudnieni byli mieszkańcy z okolicznych wsi i małych miejscowości. 

Stałe zatrudnienie znalazły 4 osoby (zatrudnienie na umowę o pracę, umowa zlecenie). W 

pracach gospodarstwa pomagają również podopieczni Wspólnoty Chleb Życia z domu w 

Zochcinie, które również zatrudniane są w pełni sezonu przy prostych pracach gospodarskich.  
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W roku 2018 wyprodukowanych zostało 22 460 szt. przetworów. Asortyment przetwórni to 

m.in. soki, syropy, dżemy, marmolady, konfitury, powidła, przetwory owocowo warzywne. W 

2018 r rozszerzyliśmy produkcję o nowy produkt – konfitura z moreli.  

Cały asortyment produkowany był wg tradycyjnych receptur naszych babć. Stale 

współpracowaliśmy z 29 odbiorcami. W 2018 r nawiązaliśmy współpracę z 4 nowymi 

odbiorcami. Wszyscy odbiorcy prowadzili sklepy ze zdrową żywnością. Dodatkowo przetwory  

sprzedawane były też na licznych kiermaszach okazjonalnych organizowanych m.in. w 

Warszawie i Kielcach.  

Wartość netto wyrobów sprzedanych w 2018 roku wyniosła 147 085,18 zł. Koszty ogółem 

(wynagrodzenia, materiały bezpośrednie do produkcji, pozostałe koszty, koszty pośrednie) 

przetwórni wyniosły 182 330,83 zł. 

Wartość wyrobów gotowych przetwórni na dzień 31.12.2018 r. wyniosła 88 283,84 zł.  
 

Współpraca i partnerzy Fundacji 

 

Od początku powstania Fundacji najważniejszym partnerem jest Wspólnota Chleb Życia, która 

pomaga Fundacji w realizacji działań statutowych. Znaczącą działalnością Fundacji jest 

wspieranie domów prowadzonych przez Wspólnotę w pozyskiwaniu darowizn rzeczowych. W 

większości są to darowizny żywności. W 2018 r pozyskaliśmy i przekazaliśmy Wspólnocie 

Chleb Życia żywność o wartości 166 032,74 zł. Ściśle współpracowaliśmy w realizacji 

programu „działalność charytatywna”.  

Pozostali partnerzy to władze lokalne i instytucje powiatu Opatów, a także gmin Ożarów, 

Sadowie i Waśniów, Ośrodki Pomocy Społecznej z terenów woj. świętokrzyskiego, Fundacja 

Entraide.  

Kontynuowaliśmy współpracę z firmami Dotpay S.A., PayPall, Fundacją SiePomaga dzięki 

którym mamy możliwość pozyskiwać środki finansowe na naszą działalność również z 

zagranicy. W 2018 roku kontynuowaliśmy współpracę z Polską Izbą Produktu Regionalnego, 

której jesteśmy członkiem.  

 
Umowy na dotacje i darowizny finansowe  
 

W roku 2018 r. zostały podpisane następujące umowy dotacji i darowizn: 

- 5 umów  z Fundacją Entraide na finansowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży, 

- kontynuowaliśmy współpracę z Fundacją Bankowa im. L. Kronenberga na finansowanie 

stypendiów dla dzieci i młodzieży, 
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- kontynuowaliśmy współpracę na podstawie umowy z Funduszem im. Trzeciakowskich, 

- kontynuowaliśmy współpracę na podstawie umowy BSM B.Sz. Marczyńscy, 

- kontynuowaliśmy realizacje umów na darowizny żywnościowe z 10 firmami.  

 
 
 
 
Działania promocyjne 
 
Podobnie jak w latach ubiegłych w prasie lokalnej i ogólnopolskiej ukazywały się artykuły 

związane z prowadzoną działalności statutową Fundacji, wywiady z s. Małgorzatą 

Chmielewską i pracownikami merytorycznymi Fundacji.  

Na bieżąco prowadzimy stronę internetową Fundacji (www.chlebzycia.org.pl) jak również 

fanpage na facebooku Fundacji:  https://www.facebook.com/Chleb.Zycia/, oraz  sklepu 

internetowego:   https://www.facebook.com/SkarbyPrababuni/  i świetlicy.  

Od końca stycznia roku sprawozdawczego do końca kwietnia zrealizowaliśmy kampanię 

informacyjną “Pomóż nam pomagać” dotyczącą możliwości przekazania 1% z podatku 

dochodowego od osób fizycznych. W celu pozyskania środków z odpisu 1% ukazały się 

ogłoszenia w prasie ogólnopolskiej: Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Super Expres, Gazeta 

Wyborcza. Na ten cel w 2018 roku przeznaczyliśmy kwotę 8 039,28 zł 

Były też rozkolportowane ulotki zachęcające podatników do wpłat na rzecz Fundacji.  

Wykorzystywaliśmy również tzw. marketing szeptany. Zawiadomiliśmy najbliższy krąg osób 

związanych z organizacją, rodziny i znajomych o możliwości przekazania naszej organizacji 

1%. Informowaliśmy o działaniu podczas spotkań, informowaliśmy ich telefonicznie, 

prosiliśmy o rekomendacje wśród najbliższych. 

W latach 2009-2018 wydatki na kampanię informacyjną w celu pozyskania środków z tytułu 

1% kształtowały się następująco: 

 

rok koszty pozyskany 1% udział % kosztów kampanii 1% w 
ogólnym przychodzie z kampanii 

2018 8 039,28 301 376,43 2,66 
2017 7 970,40 288 569,35 2,76 
2016 6 679,53 207 320,76 3,22 
2015 5 855,04 234 830,07 2,49 
2014 9 409,74 227 897,49 4,13 

2013 7 551,83 204 995,21 3,68 

2012 6 129,66 209 681,70 2,92 
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2011 1 792,68 174 157,67 1,03 

2010 4 298,60 156 377,76 2,75 

2009 1 233,98 150 715,78 0,82 

razem 42 951,06 1 565 976,44   
 
 
 
5. INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
 
Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej. 
 

6.ODPISY  UCHWAŁ ZARZĄDU 

Odpisy uchwał Zarządu stanowią załącznik nr 1 do sprawozdania. 

 
INFORMACJE FINANSOWE 

5. INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW 

 

Przychody statutowe całe – 6 351 747,68  zł 

 w tym:  

a ) przychody z działalności statutowej nieodpłatnej  - 5 813 241,02 zł 

w tym: 

- darowizny finansowe – 5 440 800,08 zł   

- wpływy z tytułu odpisu 1% PIT – 301 376,43 zł  

- dotacje – 47 652,61 zł 

- nadwyżka przychodów nad kosztami za 2017 r – 1 170 680,69 zł została przekazana na 

zwiększenie Funduszu Statutowego Fundacji.  

- środki pozyskane ze źródeł niepublicznych na realizację celów statutowych – 23 411,90 zł 

b) przychody z odpłatnej działalności statutowej – 213 803,72 zł 

c) przychody finansowe – 37 929,22 zł 

d) inne przychody operacyjne – 286 773,72 zł 

 
6. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH 
 
a) Na realizację celów statutowych: 

Koszty działalności statutowej całe 2 788 902,10  zł 

W tym koszty odpłatnej działalności statutowej 291 851,03 zł 

W tym koszty nieodpłatnej działalności statutowej 2 497 051,07 zł 
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W tym: 

b) administrację 

1. koszty administracji 476 189,11 zł   

w tym:  

- materiały 113 694,80 zł     

- usługi 78 574,60 zł     

- wynagrodzenia 229 094,49 zł   

- podatki i opłaty 1 624,00 zł          

- podróże służbowe 0,00 zł          

- inne koszty 6 959,28 zł      

- amortyzacja 46 241,94 zł   

c) koszty finansowe 11,75 zł    

d) działalność gospodarczą  

Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej. 

e) pozostałe koszty 164 597,84 zł 

 

7. DANE O ZATRUDNIENIU 
 
a) liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Fundacji  

na dzień 31.12.2018 r. 

Fundacja zatrudniała 17 osób. 

W tym pracownicy merytoryczni:  

- dyrektor ds. technicznych – pełen etat 1 osoba;  

- koordynator programów –  pełen etat 1 osoba; 

- asystent programu – pełen etat 1 osoba; 

- wychowawca w punkcie przedszkolnym – pełen etat 2 osoby;  

- kierownik świetlicy – pełen etat 1 osoba, umowa cywilnoprawna - 1 osoba w okresie 

01.01.2018 do 31.12.2018; 

- asystent rodzinny – pełen etat 1 osoba (od 01.06.2018). 

W tym pracownicy administracyjni: 

- dyrektor biura Fundacji – pełen etat 1 osoba (do 25.02.2018 urlop rodzicielski); 

- z-ca dyrektora biura Fundacji –pełen etat 1 osoba; 

- księgowy –  pełen etat 1 osoba. 

W tym pracownicy przetwórni: 
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- pracownik przetwórni – pełen etat 2 osoby, umowa zlecenie 3 osoby (w okresie styczeń – 

maj 1 osoba, czerwiec – lipiec 2 osoby, sierpień – wrzesień 3 osoby, październik – grudzień 2 

osoby). 

W tym pracownicy punktu przedszkolnego: 

- kucharka –  pełen etat 1 osoba; 

 
W 2018 r Fundacja dawała zatrudnienie w ramach umów o pracę jak i umów cywilnoprawnych. 

Zatrudnienie beneficjentów w poszczególnych miesiącach w 2018 roku kształtowało się 

następująco: 

 styczeń – 25 osób w tym 9 osób umowy cywilnoprawne;  

 luty - 24 osoby w tym 9 osób umowy cywilnoprawne;  

 marzec – 25 osób w tym 9 osób umowy cywilnoprawne;  

 kwiecień – 25 osób w tym 9 osób umowy cywilnoprawne; 

 maj – 23 osoby w tym 9 osób umowy cywilnoprawne; 

 czerwiec – 24 osoby w tym 9 osób umowy cywilnoprawne; 

 lipiec – 22 osoby w tym 7 osób umowy cywilnoprawne; 

 sierpień – 25 osób w tym 9 osób umowy cywilnoprawne; 

 wrzesień - 28 osób w tym 12 osób umowy cywilnoprawne; 

 październik – 29 osób w tym 13 osób umowy cywilnoprawne; 

 listopad – 30 osób w tym 13 osób umowy cywilnoprawne; 

 grudzień – 29 osób w tym 12 osób umowy cywilnoprawne. 

  
b) Łączny koszt wynagrodzeń wypłaconych przez fundację to 521 425,01 zł  

w tym: 
Nagrody – 0,00 zł 

Premie – 18 212,36 zł (łączny koszt premii brutto wypłaconych 14 pracownikom. Średnia 

wysokość premii wyniosła 364,24 zł brutto). 

Inne świadczenia – 3 454,43 zł (świadczenie chorobowe do 33 dni zwolnienia lekarskiego), 

                                2 995,14 zł (świadczenie chorobowe ponad 33 dni zwolnienia lek.), 

                                6 260,20 (zasiłek macierzyński). 

c) członkowie zarządu nie pobierają wynagrodzenia. 

d) wypłacone wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – wynagrodzenia brutto 216 294,80 zł 

e) Fundacja nie udziela pożyczek 

f) kwoty ulokowane na rachunkach bankowych –  

Bank PEKAO SA – 2 121 316,17 zł 
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Bank PEKAO SA – 2 360 561,35 zł 

Bank PEKAO SA – 70 792,80 zł 

Bank PEKAO SA – 1 017,73 zł 

Środki w kasie 3 432,56 zł 

g) Fundacja nie nabyła obligacji 

h) Fundacja nie nabyła nieruchomości. 

i) Nabyte i przyjęte w 2018 r środki trwałe:  

Fundacja w okresie sprawozdawczym zakupiła i otrzymała środki trwałe o wartości 58 500,00 

zł w tym: 

- zakupiła samochód osobowy o wartości 21 000,00 zł wykorzystywany do celów statutowych 

Fundacji; 

- otrzymała w formie darowizny 4 samochody osobowe o wartości 37 500,00 zł 

wykorzystywany do celów statutowych Fundacji. 

Wartości niematerialne i prawne o wartości łącznej 499,00 zł 

j)  dane o wartości aktywów i zobowiązań  

Aktywa i zobowiązania zamykają się kwotą 8 656 523,23 zł 

 
8. DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY 
PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE 
 
W 2018 r. Fundacja nie otrzymała zleceń od podmiotów państwowych i samorządowych.  
 

9. INFORMACJE O ROZLICZENIACH PODATKOWYCH 

Comiesięcznie składane były deklaracje VAT oraz odprowadzane zaliczki na podatki od osób 

fizycznych. Deklaracja podatkowa CIT została złożona do odpowiedniego Urzędu Skarbowego 

w terminie.  

W okresie sprawozdawczym była przeprowadzona w Fundacji kontrola z: 

- Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (12-

21.03.2018); 

- Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 

(24.05.2018); 

- Okręgowy Urząd Miar (22.08.2018); 

- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opatowie (26.07.2018), 

- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrowcu Św. (29.11.2018); 
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Jankowice, 16-06-2019 r.  
                                                                                                                     
 
Prezes Fundacji 
Domy Wspólnoty Chleb Życia                    ………………………………………………….. 

                                                s. Małgorzata Chmielewska 
 
 
 

Wiceprezes Fundacji                         
Domy Wspólnoty Chleb Życia                    ………………………………………………….. 

                                                    Wojciech Smajkiewicz 
 
 

 
Członek Zarządu Fundacji                 
Domy Wspólnoty Chleb Życia                    ………………………………………………. 
                                                                                              Tamara Kwarcińska – Smajkiewicz 
 
 
 
Członek Zarządu Fundacji 
Domy Wspólnoty Chleb Życia                   ………………………………………………. 
                                                                                              Maciej Rayzacher


