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za rok 2019

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     POMORSKIE

Gmina M. GDYNIA

Powiat M. GDYNIA

Ulica WARSZAWSKA Nr domu 43 Nr lokalu 1

Miejscowość GDYNIA Kod pocztowy 81-309 Poczta GDYNIA Nr telefonu 692445188

Nr faksu E-mail podroze@podrozebezgranic.pl Strona www www.podrozebezgranic.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2012-11-26

2015-01-05

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 22178925500000 6. Numer KRS 0000441552

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Marta Ostrowska Prezes Zarządu Fundacji TAK

Artur Labudda Wiceprezes Zarządu 
Fundacji

TAK

Jolanta Anna Urbańska Członek Zarządu TAK

Grzegorz Wojak Członek Zarządu TAK

Tomasz Ostrowski Członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Tomasz Feliszewski Prezes Rady Fundacji TAK

Maria Popielawska Członek Rady Fundacji TAK

Joanna Czerwińska Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA PODRÓŻE BEZ GRANIC
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest podejmowanie działań mających na celu niesienie 
pomocy i wspieranie osób niepełnosprawnych i chorych, a także ich 
rodzin, w tym podejmowanie działań mających na celu zwiększenie ich 
obecności i aktywności w życiu społecznym i publicznym, poprzez:
1. inicjowanie, podejmowanie i rozwijanie działań dążących do obalania 
stereotypów, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji, 
a także zwiększenia obecności i aktywności niepełnosprawnych,  chorych i 
potrzebujących w przestrzeni społecznej i publicznej;
2. praca na rzecz kształtowania pozytywnego wizerunku osób 
niepełnosprawnych i chorych w odbiorze społecznym oraz zwiększenie 
świadomości społecznej na temat niepełnosprawności;
3. wspieranie osób niepełnosprawnych, chorych i potrzebujących w 
artykulacji własnych celów i dążenia do ich realizacji;
4. podejmowanie działań mających na celu upowszechnianie turystyki 
dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością, a także 
dedykowanej osobom z niepełnosprawnością, w tym tworzenie i 
upowszechnianie zasobów informacyjnych z zakresu turystyki osób z 
niepełnosprawnością;
5. podejmowanie działań mających na celu organizację i promocję 
wszelkich form szeroko pojętej rehabilitacji i leczenia osób 
niepełnosprawnych, chorych i potrzebujących;
6. podejmowanie działań na rzecz zwiększania poziomu wiedzy, 
wykształcenia oraz kompetencji zawodowych, intelektualnych, 
emocjonalnych oraz społecznych osób niepełnosprawnych, chorych i 
potrzebujących, w tym krzewienie postaw patriotyzmu dążących do 
zwiększenia wiedzy osób niepełnosprawnych, chorych i potrzebujących nt. 
obronności i bezpieczeństwa państwa.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Fundacja realizuje swoje cele statutowe w szczególności poprzez 
następujące działania: 
1. włączanie zarówno osób niepełnosprawnych, chorych i potrzebujących, 
jak i osób pełnosprawnych do wszystkich form działalności statutowej 
fundacji i podejmowanie działań służących realizacji idei integracji 
społecznej;
2. inspirowanie i wspieranie osób z niepełnosprawnością w działaniu, w 
tym poprzez prowadzenie szkoleń i doradztwo;
3. zwiększanie partycypacji osób niepełnosprawnych i chorych w życiu 
społecznym, zawodowym i kulturalnym, w tym w wydarzeniach o 
charakterze podróżniczym, rekreacyjnym, sportowym, edukacyjnym i 
integracyjnym, w szczególności poprzez ich organizację, współorganizację 
lub/ i promocję;
4. propagowanie turystyki dostosowanej, polegające na:
a. organizacji wyjazdów i wycieczek, w szczególności dedykowanych 
osobom z niepełnosprawnością;
b. gromadzeniu, udostępnianiu i promowaniu zasobów informacji z 
zakresu turystyki dostosowanej;
c. prowadzeniu własnych badań w dziedzinie turystyki dostosowanej;
d. tworzeniu i publikowaniu przewodników, opracowań i analiz;
e. pozyskiwaniu sprzętu, urządzeń i obiektów oraz opieki nad sprzętem, 
urządzeniami i obiektami turystycznymi;
5. przełamywanie barier społecznych, za pomocą:
a. prowadzenia i wspierania działań informacyjnych, edukacyjnych i 
wychowawczych i dążących do obalania stereotypów oraz zwiększenia 
obecności i aktywności społecznej osób z niepełnosprawnością, w tym 
podejmowanie przedsięwzięć popularyzujących idee integracji społecznej 
adresowanych do młodzieży szkolnej i studentów;
b. gromadzenia, udostępniania, promowania i publikowania zasobów 
informacji z zakresu równouprawnienia i integracji społecznej osób z 
niepełnosprawnością;
c. prowadzenia własnych badań z dziedziny równouprawnienia i integracji 
społecznej;
d. inicjowania debaty publicznej służącej reprezentowaniu szeroko 
pojętego interesu osób niepełnosprawnych i chorych oraz 
rekomendowaniu rozwiązań o charakterze systemowym w dziedzinie 
równouprawnienia i integracji społecznej;
e. organizowania szkoleń, spotkań, seminariów, konferencji, warsztatów, 
debat i targów służących integracji środowiska osób z niepełnosprawnych, 
 otwarciu osób niepełnosprawnych i chorych na integrację 
ogólnospołeczną, a także zwiększeniu poziomu świadomości społecznej na 
temat niepełnosprawności oraz uczestniczenie w wydarzeniach o 
podobnych charakterze;
6. podejmowanie działań mających na celu szeroko pojętą rehabilitację 
społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych i chorych (poprawa stanu 
fizycznego, intelektualnego, emocjonalnego i mentalnego) zarówno 
poprzez wsparcie fizyczne jak i psychiczne, w tym:
a. organizację imprez rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych oraz imprez 
masowych z udziałem osób z niepełnosprawnością;
b. zastosowanie terapii z udziałem zwierząt;
7. przyznawanie stypendiów i nagród oraz udzielanie wszelkich form 
pomocy materialnej i niematerialnej osobom niepełnosprawnym, chorym 
i potrzebujących lub ich rodzinom i opiekunom, w tym pomoc w 
zaspokajaniu ich podstawowych potrzeb życiowych;
8. zwiększania dostępu osób niepełnosprawnych i chorych do sprzętu 
rehabilitacyjnego i medycznego, w tym  poprzez jego przekazywanie, 
dofinansowanie oraz wszelką pomoc w jego nabyciu;
9. organizację i promocję wolontariatu;
10. podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji celów 
statutowych Fundacji.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

W 2019 roku Fundacja podjęła następujące działania mające na celu realizację celów statutowych: 

1. Organizacja wyjazdów integracyjno-aktywizacyjnych: 
- wyjazd aktywizująco-integracyjny "Rowerowe GreenVelo vol.2" - 19-24.05.2019, wyjazd zrealizowany na trasie o długości 
blisko 130 km z Kętrzyna przez Srokowo, Węgorzewo, Pastwiska, Barciany, Korsze, z finałem w Filipówce pod Kętrzynem. W 
wyjeździe wzięło udział łącznie 18 osób, w tym 11 osób z niepełnosprawnością, 
- wyjazd integracyjno-aktywizacyjny "Nurkowi odkrywcy vol 2: - 05-08.09.2019, wyjazd zrealizowany w Chmielnie, nad jeziorem 
Kłodno, w wyjeździe wzięło udział 12 osób, w tym 10 osób z niepełnosprawnościami, 
- wyjazd integracyjno-aktywizacyjny, offroadowy "Landroverem po szlaku piastowskim" - 24-27.10.2019, w wydarzeniu wzięły 
udział 22 osoby ze strony Fundacji, w tym 18 osób z niepełnosprawnością, a także grupa przedstawicieli "Landklinika.pl". 

2. Organizacja akcji fundraisingowej i zbiórki publicznej Rowerowa Odyseja Dobroci. 

3. Organizacja konkursu "Majowa Ukraina" w ramach, którego 2 uczestników z niepełnosprawnością wzięło udział w wyjeździe 
do Jędrykowej Sadyby na Ukrainie, w terminie 26.04 - 4.05.2019. 

4. Realizacja eventu dla podopiecznych Fundacji "Dom Marzeń" realizowanych wraz z Centrum Integracją w Gdyni w ramach 
projektu "My samodzielni": spływ kajakowy w dniu 2.06.2019, 

5. Szkolenie z zakresu rzeczywistości i możliwości osób z niepełnosprawnością dla 13 uczniów ze Szkoły Jezuitów w Gdyni w dniu 
27.03.2019 realizowane w Centrum Integracja Gdynia. 

6. Zbiórka i pomoc finansowania leczenia oraz sprzętu rehabilitacyjnego dla 4 potrzebujących, osób dotkniętych nagłą 
niepełnosprawnością i chorobą: 
- Marta Barańska - organizacja 2 zbiórek publicznych mających na celu wsparcie w leczeniu nowotworowej choroby Cushinga 
pochodzenia przysadkowego: (koncertu charytatywnego oraz biegu charytatywnego - wydarzenia organizowane przez 
przyjaciół podopiecznej), zbiórka poprzez darowizny celowe na konto Fundacji oraz zbiórkę 1%. Pomoc realizowana była w 
ramach umowy z podopieczną, która została rozwiązana z dniem 30.11.2019. Wszystkie zgromadzone na rzecz podopiecznej 
środki zostały przekazane na wskazane przez nią konto w Fundacji Avalon. 
- Mariusz Włoch - zbiórka funduszy na zakup protezy poprzez darowizny celowe na konto Fundacji oraz zbiórkę 1%. Pomoc 
realizowana była w ramach umowy z podopiecznym, która wygasła wraz z końcem roku 2019. Zgromadzone na rzecz 
podopiecznego środki pozostały na koncie Fundacji i mogą być wydatkowane przez podopiecznego do końca roku 2020. 
- Ryszard "Kuba" Wawrzyńczyk - zbiórka funduszy na zakup protezy oraz rehabilitację poprzez darowizny celowe na konto 
Fundacji oraz zbiórkę 1%. Pomoc realizowana była w ramach umowy z podopiecznym, która wygasła wraz z końcem roku 2019. 
Zgromadzone na rzecz podopiecznego środki pozostały na koncie Fundacji i mogą być wydatkowane przez podopiecznego do 
końca roku 2020. 
- Łukasz Wilczyński - zbiórka funduszy na rehabilitację poprzez zbiórkę 1%. Pomoc realizowana była w ramach umowy z 
podopiecznym, która wygasła wraz z końcem roku 2019. Zgromadzone na rzecz podopiecznego środki pozostały na koncie 
Fundacji i mogą być wydatkowane przez podopiecznego do końca roku 2020.
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

0

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

80

3

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Działalność w zakresie informacji i aktywizacji: 
- organizacja akcji fundraisingowej i zbiórki 
publicznej Rowerowa Odyseja Dobroci. Przejazd 
był realizowany z inicjatywy Tomasza 
Boryńskiego, zbiórka do puszek nie została 
zrealizowana, wpłaty dokonywane były 
wyłącznie jako darowizny na konto Fundacji, 
- organizacja konkursu "Majowa Ukraina" w 
wyniku 
 którego 2 osoby wzięły udział w offroadowym 
wyjeździe na Ukrainę, 
- realizacja szkolenia dla młodzieży ze Szkoły 
Jezuitów w Gdyni, z zakresu tematyki 
niepełnosprawności.

70.90.B 0,00 zł

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Wsparcie w zbieraniu środków na leczenie i 
sprzęt rehabilitacyjny niezbędny do codziennego 
funkcjonowania 4 osób dotkniętych 
niepełnosprawnością lub nieuleczalną chorobą. 
Fundacja objęła takim wsparciem 4 osoby: 
Martę Barańską chorującą na Zespół Cushinga, 
niezwykle rzadką chorobę nowotworową 
pochodzenia przysadkowego, która wymaga 
ciągłego zbierania środków na pokrycie leczenia, 
w tym za granicą, Mariusza Włocha, Ryszarda 
"Kubę" Wawrzyńczyka (obaj po amputacji 
kończyny dolnej, którzy potrzebowali pomocy w 
zakresie zbierania środków na zakup protezy) 
oraz Łukasza Wilczyńskiego.

70.90.B 115 764,00 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 460 723,69 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 177 703,38 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 11 914,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 500,00 zł

d) przychody finansowe 370,08 zł

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Działalność w zakresie aktywizacji i 
integracji osób z niepełnosprawnością 
poprzez organizację inspirujących 
wyjazdów poświęconych różnym formom 
aktywności tj. offroad, jazda na rowerze, 
nurkowanie, spływ kajakowy czy gra 
miejska. Celem wyjazdów jest przełamanie 
barier w myśleniu nt. możliwości osób z 
niepełnosprawnością, a także pokazanie im 
samym, iż ograniczenia często istnieją 
wyłącznie w głowach, a same osoby z 
niepełnosprawnością są w stanie zrobić 
więcej niż im samym się wydaje. 

W wyjazdach wzięło udział łącznie 64 
uczestników, w tym 51 uczestników z 
niepełnosprawnością.

79.12.Z 0,00 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 85.60.Z

Działalność wspomagająca edukację - organizacja eventu: Gra Miejska w Centrum Miasta 
Gdyni realizowana we współpracy z Centrum Integracja Gdynia w ramach projektu My: 
Samodzielni, dla podopiecznych Fundacji "Dom Marzeń" z Gdyni. Działanie zrealizowane w 
dniu 21 września 2019, wzięło w niej udział 10 podopiecznych Fundacji, a także ich asystenci, 
wolontariusze i opiekunowie. Cały dochód ze zrealizowanego działania został przeznaczony 
na realizację działań statutowych Fundacji w kolejnym roku kalendarzowym.

Druk: NIW-CRSO 6



e) pozostałe przychody 270 236,23 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 85 154,30 zł

2.4. Z innych źródeł 223 055,29 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 54 213,47 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 115 764,00 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

1 Rozdysponowanie środków zebranych w ramach 1% na rzecz leczenia i rehabilitacji 4 
podopiecznych Fundacji na podstawie wniosków o refundację, faktur, a także z tytuły w wniosku o 
przekazanie wszystkich zgromadzonych środków na konto nowej organizacji.

115 764,00 zł

1 Marta Barańska 97 393,90 zł

2 Ryszard "Kuba" Wawrzyńczyk 16 405,00 zł

3 Mariusz Włoch 1 965,10 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 87 714,10 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 64 800,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

64 800,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

56 508,53 zł

25 109,00 zł

3 036,77 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

500,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -102 325,90 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -100 926,22 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 392 869,50 zł 115 764,00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

280 029,28 zł 115 764,00 zł

112 840,22 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 500,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

3 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

2,66 etatów

0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

0 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

0 osób

Druk: NIW-CRSO 9



VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 72 000,00 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego 

72 000,00 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

0,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

2 000,00 zł

0 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

72 000,00 zł

72 000,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 18 000,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 54 000,00 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i 
inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2 250,00 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Dofinansowanie 
Zatrudnienia Osób z 
Niepełnosprawnością

Dofinansowanie zatrudnienia 3 
pracowników Fundacji ze 
znacznym stopniem 
niepełnosprawności

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

64 800,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Marta Ostrowska Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

FUNDACJA PODRÓŻE BEZ GRANIC WARSZAWSKA 43 1 81-309 GDYNIA GDYNIA POMORSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

nie dotyczy

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

1.01.2019 - 31.12.2019

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Fundację
działalności.

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

nie dotyczy

Data sporządzenia: 2020-05-15

Data zatwierdzenia:

Patrycja Wiśniewska Marta Ostrowska

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości
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Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o 

rachunkowości 

za okres od 2019-01-01 do 2019-12-31

Data sporządzenia: 2020-05-15

Patrycja Wiśniewska

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Marta Ostrowska

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

FUNDACJA PODRÓŻE BEZ GRANIC
81-309 GDYNIA
WARSZAWSKA 43 1
0000441552

Stan na koniec

Pozycja Wyszczególnienie roku 
poprzedniego

roku 
bieżącego

1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 289 438,26 189 617,38

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 263 577,42 177 703,38

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 25 860,84 11 914,00

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

B. Koszty działalności statutowej 164 785,95 392 869,50

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 29 583,47 280 029,28

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 135 202,48 112 840,22

III. Koszty pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) 124 652,31 -203 252,12

D. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 500,00

E. Koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 0,00 500,00

G. Koszty ogólnego zarządu 0,00 0,00

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) 124 652,31 -202 752,12

I. Pozostałe przychody operacyjne 80 649,66 270 236,23

J. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00

K. Przychody finansowe 134,26 370,08

L. Koszty finansowe 0,00 0,00

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 205 436,23 67 854,19

N. Podatek dochodowy 0,00 0,00

O. Zysk (strata) netto (M-N) 205 436,23 67 854,19

Data zatwierdzenia: 

Druk: NIW-CRSO



BILANS
zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości 

sporządzony na dzień: 2019-12-31

Data sporządzenia: 2020-05-15

Patrycja Wiśniewska

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Marta Ostrowska

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

FUNDACJA PODRÓŻE BEZ GRANIC
81-309 GDYNIA
WARSZAWSKA 43 1
0000441552

Stan na

2019-01-01 2019-12-31

AKTYWA

A. Aktywa trwałe 0,00 0,00

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B. Aktywa obrotowe 216 990,43 69 354,19

I. Zapasy 0,00 2 821,20

II. Należności krótkoterminowe 11 503,14 0,00

III. Inwestycje krótkoterminowe 205 487,29 66 532,99

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 0,00

AKTYWA razem 216 990,43 69 354,19

PASYWA

A. Fundusz własny 206 936,23 69 354,19

I. Fundusz statutowy 1 500,00 1 500,00

II. Pozostałe fundusze 0,00 0,00

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00

IV. Zysk (strata) netto 205 436,23 67 854,19

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 10 054,20 0,00

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 10 054,20 0,00

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

PASYWA razem 216 990,43 69 354,19

Data zatwierdzenia: 

Druk: NIW-CRSO



Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Wszystkie zobowiązania Fundacji, to zobowiązania krótkoterminowe wynikające z terminów płatności przypadających po 31-12-2018 w tym
ZUS I PIT-4 ZA 12/2018. Brak zobowiązań warunkowych.

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

brak zaliczek

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Brak majątku trwałego - wszelkie aktywa to aktywa obrotowe, wszelkie pasywa to zysk (z przeznaczeniem na cele statutowe), fundusz własny
i zobowiązania krótkoterminowe.

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach
wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Struktura przychodów:
- darowizny od firm: 25 109,00 zł,
- darowizny od os.fizycznych: 56 508,53 zł,
- zbiórki publiczne: 3036,77 zł,
- środki tytułu z 1% podatku dochodowego: 87 714,1 zł,
- wypływy z tytułu organizacji wyjazdów: 11 914,00 zł
- dofinansowanie do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością PFRON: 64 800,00 zł
- przeniesienie wyniku finansowego z 2017 na przychody 2018: 205 436,23 zł. 

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Struktura kosztów:
- koszty nieodpłatnej działanosci statutowej: 280 029,28 zł
- koszty odpłatnej działalności statuowej: 112 840,22 zł,

W tym: 
- wynagrodzenia: 72 000,00 zł, 
- koszty i refundacje dla podopiecznych z tytułu prowadzonych subkont: 
- Marta Barańska: 
  refundacja zgodnie z przedstawionymi wnioskami oraz opłaconymi fakturami: 101 730,02 zł, 
  pozostała zgromadzona kwota środków w wysokości przekazana na konto wskazanej Fundacji Avalon: 121 452,27 zł. 
  Łącznie przez cały okres trwania umowy zebrano i rozliczono środki w wysokości: 235 498,22 zł. 
- Ryszard "Kuba" Wawrzyńczyk: 53712,27 zł, pozostała zebrana kwota pozostała do dyspozycji podopiecznego na koncie Fundacji - do
rozliczenia do końca 2020 roku.   
- Mariusz Włoch: 3400,00 zł, pozostała zebrana kwota pozostała do dyspozycji podopiecznego na koncie Fundacji - do rozliczenia do końca
2020 roku.   

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

W 2018 fundusz statutowy nie uległ zwięszeniu ani nie został wykorzystany. 
  

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów
i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych

        Druk: NIW-CRSO



W 2018 Fundacja zgromadziła 87 714,10 zł z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych z czego na cele szczegółowe: 
- Marta Barańska: 60 153,70 zł
- Ryszard "Kuba" Wawrzyńczyk: 16 405,00 zł
- Mariusz Włoch: 1965,10 zł
- Łukasz Wilczyński: 1979,20 zł

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce

Nie dotyczy

Data sporządzenia: 2020-05-15

Data zatwierdzenia:

Patrycja Wiśniewska Marta Ostrowska

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

        Druk: NIW-CRSO














