
SPRAWOZDANIE 

Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI „NIKT NIE ZOSTAJE” 

ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r. 

 
Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia  

8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z fundacji (Dz.U. z 2001r. 

Nr 50 poz. 529 oraz Dz.U. z 2011r. Nr 517 poz. 1291 sporządzono sprawozdanie 

zawierające w szczególności: 

 

1) nazwę fundacji, jej siedzibę i adres, aktualny adres do korespondencji 

oraz adres poczty elektronicznej, jeżeli fundacja taki posiada, datę wpisu 

w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS, statystyczny numer 

identyfikacyjny REGON, dane dotyczące członków zarządu fundacji  

(imię i nazwisko, pełniona funkcja) oraz określenie celów statutowych 

fundacji, 

 Fundacja „Nikt Nie Zostaje” ma swoją siedzibę w Warszawie,  

ul. Świętokrzyskiej 32/1U-87, 00-116 WARSZAWA. 

 adres poczty elektronicznej – j.choromanski@niktniezostaje.net.pl. 

 Fundacja została zarejestrowana w Krajowym rejestrze Sądowym  

w dn. 19 marca 2014 r. pod numerem KRS 0000499206. 

 Fundacja w dniu 26 marca 2014 r. otrzymała numer identyfikacyjny 

REGON 147153712. 

 Fundacja w dniu 29 kwietnia 2014 r. otrzymała numer identyfikacji 

podatkowej NIP 5252584747. 

 Dane członków Zarządu Fundacji: 

 Janusz CHOROMAŃSKI  – Prezes Zarządu,  

 Adam NIEMCZAK – Wiceprezes Zarządu,  

 Jan TARCZYŃSKI – Wiceprezes Zarządu,  

 Rafał SZABAŁA CHEŁMIŃSKI – Dyrektor Generalny. 

 Cele statutowe fundacji: 

a) niesienie pomocy żołnierzom Wojska Polskiego, którzy zostali ranni  

i poszkodowani w misjach wojskowych poza granicami kraju; 

b) niesienie pomocy rodzinom żołnierzy, o których mowa w pkt. a; 

mailto:j.choromanski@niktniezostaje.net.pl
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c) niesienie pomocy rodzinom żołnierzy Wojska Polskiego którzy 

zginęli w związku z wykonywaniem misji wojskowych poza 

granicami kraju. 

d) popularyzacja zagadnień wymienionych w punktach a,b,c. 

 

2) zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów 

statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności  

o skutkach finansowych, 

a) udział w refundacji kosztów leczenia specjalistycznego rannych  

i poszkodowanych w misjach żołnierzy oraz ich rodzin, o ile koszty te 

przekraczają limity określone  zakresem ubezpieczenia;  

b) organizowanie inicjatyw pozwalających na rehabilitacje i powrót  

do normalnego życia rannych i poszkodowanych żołnierzy powracających  

z misji wojskowych poza granicami kraju; 

c) wspieranie znajdujących się w ciężkiej sytuacji materialnej żołnierzy  

i ich rodzin, o których mowa w § 8 poprzez udzielanie jednorazowej lub 

okresowej pomocy, w tym również zakup przedmiotów materialnych, takich 

jak protezy, leki, środki transportu itp.; 

d) udział w refundacji kosztów niezbędnej opieki socjalnej nad samotnymi 

inwalidami I grupy, których inwalidztwo powstało w czasie pełnienia służby  

w polskich misjach wojskowych poza granicami państwa; 

e) pomoc osobom o których mowa w pkt d w aktywizacji i rehabilitacji 

zawodowej m.in. poprzez udział w refundacji kosztów zdobywania nowych 

kwalifikacji zawodowych, studiów, kursów i szkoleń; 

f) działalność na rzecz integracji żołnierzy Wojska Polskiego, którzy zostali 

ranni i poszkodowani w misjach wojskowych poza granicami kraju; 

g) organizowanie grup wsparcia dla rodzin żołnierzy poległych lub rannych  

w misjach wojskowych poza granicami kraju; 

h) organizowanie i finansowanie kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży  

z rodzin żołnierzy Wojska Polskiego, którzy zostali ranni i poszkodowani  

w misjach wojskowych poza granicami kraju; 

i) organizowanie i finansowanie szkoleń, kursów i wykładów związanych  

z niesieniem pomocy żołnierzom Wojska Polskiego, którzy zostali ranni  

i poszkodowani w misjach wojskowych poza granicami kraju; 
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j) współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz 

organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem 

Fundacji; 

k) działalność informacyjna i wydawnicza, obejmującą wydawanie książek, 

produkcja filmów, audycji,  a także, broszur, informatorów oraz plakatów jak 

również upowszechnianie w internecie i w środkach masowego przekazu,  

w formie audycji, filmów, artykułów, reportaży, wywiadów itp. wiedzy  

w zakresie objętym celami Fundacji. 

3) informację o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 

Fundacja „Nikt Nie Zostaje” w 2014 r. nie realizowała celi statutowych. 

Rok 2014 był pierwszym rokiem działalności Fundacji, która została powołana 

do życia w marcu 2014 roku. Był to rok trudny, pełen wyzwań i nowych 

sytuacji, którym Zarząd Fundacji musiał stawić czoła. Jednocześnie był to rok 

afirmacji celowości działania fundacji.  

Liczne osoby o wysokich kompetencjach i wiedzy zaoferowały swój czas  

i umiejętności na rzecz działań Fundacji. 

Działania Zarządu koncentrowały się przede wszystkim w obszarze 

pozyskiwania środków finansowych na realizację działań statutowych Fundacji 

w 2015 roku. 

4) odpisy uchwał zarządu fundacji, 

Nie dotyczy. 

5) informację o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich 

źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł 

publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy), odpłatnych 

świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych  

z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność 

gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek 

przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu 

osiągniętego z pozostałych źródeł, 

Przychody Fundacji stanowią środki finansowe i rzeczowe przeznaczone na 

działalność statutową Fundacji otrzymane od darczyńców instytucjonalnych i 

indywidualnych.  

Darowizny: 206 608,00 
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            w tym:     - od darczyńców indywidualnych: 41 608,00 

                           - od darczyńców instytucjonalnych: 165 000,00 

6) informację o poniesionych kosztach na: 

a. realizację celów statutowych, 

Koszty realizacji celów statutowych: 16 649,99 

b. administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.), 

Koszty administracyjne: 72 535,45 

            w tym:    - zużycie materiałów i energii: 7613,45 

                           - usługi obce: 34380,26 

                           - podatki i opłaty: 1151,64 

                           - wynagrodzenia: 25744,86 

                           - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 3645,24 

c. działalność gospodarczą, 

Fundacja w 2014 roku nie prowadziła działalności gospodarczej. 

d. pozostałe koszty, 

- koszty finansowe – 28,17 

7) dane o: 

a. liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według 

zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych 

wyłącznie w działalności gospodarczej, 

Fundacja w 2014 r. podpisała umowę o pracę z 1 osobą na stanowisku 

pracownik biurowy . 

b. łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje  

z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne 

świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób 

zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej, 

Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację: 19 600,00 

c. wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych 

organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością 

gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie  

i inne świadczenia, 

Członkowie Zarządu Fundacji w roku 2014 nie otrzymywali wynagrodzenia 

za pełnienie swoich funkcji. 
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d. wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia, 

Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów o zlecenia: 6 144,86 

e. udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem 

według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców  

i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy 

statutowej udzielania takich pożyczek, 

Fundacja nie udzieliła w 2014 roku żadnych pożyczek. 

f. kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem 

banku, 

Środki finansowe ulokowane na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 

wyniosły: 

BGK: 79 055,36 

g. wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub 

nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych 

spółek, 

Fundacja nie nabyła żadnych obligacji, nie objęła udziałów ani akcji  

w spółkach prawa handlowego. 

h. nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości 

kwot wydatkowanych na to nabycie, 

Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości. 

i. nabytych pozostałych środkach trwałych, 

Fundacja nie posiada środków trwałych. 

j. wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych 

sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów 

statystycznych, 

Wartość aktywów i zobowiązań Fundacji „Nikt Nie Zostaje” wykazuje 

załączony bilans 

Aktywa trwałe: 0 

Aktywa obrotowe: 126 420,16 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 0 

Zobowiązania krótkoterminowe: 6 491,26 w tym: 

                    - podatek od płac: 699,00; 

                     - zobowiązania wobec ZUS: 1 537,51; 

                    - zobowiązania z tytułu dostaw i usług: 4 254,75; 
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                    - zobowiązania wobec osób współpracujących: 0. 

Fundacja nie posiada zobowiązań długoterminowych 

Fundacja nie posiada rozliczeń międzyokresowych. 

8) dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe  

i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia 

publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności 

Fundacja nie realizowała żadnych zadań zleconych przez podmioty 

państwowe i samorządowe. 

9) informację o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań 

podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji 

podatkowych, 

Fundacja posiada do rozliczenia następujące zobowiązania podatkowe: 

Podatek od płac: 699,00; 

Zobowiązanie wobec ZUS – ubezpieczenie społeczne: 893,20; 

Zobowiązanie wobec ZUS – ubezpieczenie zdrowotne: 644,31; 

Zobowiązanie wobec ZUS – FP FGŚP: 0,00 

Fundacja składa następujące deklaracje podatkowe: 

CIT – 8 

PIT – 4R  

PIT – 11 

10) informację o kontrolach w fundacji: 

W 2014 r. w Fundacji „Nikt Nie Zostaje” nie była przeprowadzona żadna 

kontrola. 

 

 


