
   
 

   
 

Roczne sprawozdanie z działalności fundacji 

 
 

➢ Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola; 
➢ We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–). 
➢ W polach wyboru należy wstawić pojedynczy znak X 

 

I. Dane fundacji 

1. Nazwa fundacji Fundacja Przestrzeń Dobra 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe 

Kraj: 

Polska 
Województwo: 

Małopolskie 
Powiat: 

Kraków 

Gmina: 

Kraków 
Ulica: 

Marii Dąbrowskiej 
Nr domu: 

17A 

Nr lokalu: 

21 
Miejscowość: 

Kraków 
Kod pocztowy: 

31-851 

Nr telefonu: 

736 860 340 
e-mail: 

kontakt@przestrzendobra.org 
Nr faksu: 

 

Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż adres siedziby: 

3. REGON: 38535654300000 4. Data wpisu w KRS: 2020-01-22 5. Nr KRS: 0000824306 

6. Dane członków zarządu 
fundacji (wg aktualnego 
wpisu w KRS) 

Imię i nazwisko Funkcja 

Anna Matejska-Gazda 
Michał Gazda 

Prezes Fundacji 
Wiceprezes Fundacji 

7. Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu) 

1. Promowanie małżeństwa jako wartości społecznej i pokazywanie potrzeby permanentnego rozwijania więzi 
małżonków.   
2. Wspieranie rozwoju rodziny, pojmowanej jako miejsce twórczego wzrastania zarówno dzieci, jak i rodziców.   
3. Wspieranie rodziny, a w szczególności małżonków, w poprawie jakości życia w wymiarze społecznym, zawodowym i 
ekonomicznym.   
4. Wszechstronna pomoc rodzinie poprzez działalność edukacyjną, kulturalną i charytatywną.   
5. Inicjowanie i propagowanie różnych form wypoczynku, w szczególności sprzyjających rozwojowi duchowemu i 
intelektualnemu.   
6. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie rodzinnym.   
7. Wspieranie kultury, nauki, edukacji, oświaty i wychowania.   
8. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.   
9. Działalność charytatywna. 

II. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych (opis rzeczywiście 
prowadzonej działalności statutowej w roku sprawozdawczym) 

za rok 2020 

 



   
 

   
 

a. Projekt “Tydzień Małżeństwa w Krakowie 2020” - główny projekt Fundacji   
  
“Tydzień Małżeństwa w Krakowie” stanowi część międzynarodowej 
inicjatywy „Marriage Week International” (Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa), która odbywa się od 
1997 roku równolegle w kilkudziesięciu krajach na 4 kontynentach. W Polsce pierwszy „Tydzień 
Małżeństwa” został zorganizowany w 2015 roku i aktualnie bierze w nim udział ponad 20 miast z całej 
Polski. W dniach 7-14 lutego 2020 roku odbyła się pierwsza edycja „Tygodnia Małżeństwa w Krakowie”.  
Głównym celem projektu jest wzmocnienie i odnowienie relacji małżeńskich oraz rodzinnych poprzez 
podniesienie świadomości i kompetencji uczestników w zakresie budowania relacji międzyludzkich. Na 
realizację celu pozwoliła szeroka oferta edukacyjna i kulturalna - wykłady, warsztaty, spotkania ze 
specjalistami czy aktywności ruchowe.  
W ramach projektu w lutym 2020 odbyło się 10 wydarzeń:  

• Całodniowa konferencja popularno-naukowa „Od małżeństw dla małżeństw”  
• Warsztaty ze specjalistami:  

- warsztaty komunikacji „Każdy most łączy dwa brzegi” - komunikacja w małżeństwie  
- warsztaty masażu małżeńskiego „Czas na relaks!”  
- warsztaty kawowe „Zacznijmy od kawy!”  
- warsztaty na temat budowania relacji „Teściowie? Ok!”   

• Tematyczna randka małżeńska „5 języków miłości”  
• Kurs tańca dla par „Let’s swing!”  
• Wieczorek taneczny „Przetańczyć z Tobą chcę…”  
• Oprowadzanie w Muzeum Narodowym w Krakowie „Jan i Teodora - małżeństwo 
(nie)idealne”  
• Msza Święta z uroczystym odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich „I ślubuję Ci…”  

W ramach tworzenia pierwszej edycji “Tygodnia Małżeństwa w Krakowie” nawiązaliśmy jako Fundacja sieć 
kontaktów oraz rozpoczęliśmy współpracę międzysektorową. Nasz projekt wsparli m. in.: Centrum 
Obywatelskie w Krakowie, The Worship Center, Fundacja Malak, Ośrodek Psychoterapii „PrzyStań”, „Sztuka 
Rozwoju”, Cafe NOWA Księgarnia, Łąka Spotkań, Szkoła Tańca Jazz Like That, Wydawnictwo Franciszkanów 
„Bratni Zew”.  
  
Realizacja celów statutowych nr:   
1) Promowanie małżeństwa jako wartości społecznej i pokazywanie potrzeby permanentnego rozwijania 
więzi małżonków.  
3) Wspieranie rodziny, a w szczególności małżonków, w poprawie jakości życia w wymiarze społecznym, 
zawodowym i ekonomicznym.  
5) Inicjowanie i propagowanie różnych form wypoczynku, w szczególności sprzyjających rozwojowi 
duchowemu i intelektualnemu.  
 

Liczba uczestników projektu: 480 osób.  
  

b. Przygotowania i organizacja kolejnej edycji projektu -  “Tydzień Małżeństwa w Krakowie 
2021” (lipiec - grudzień 2020). 

 

Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych 

Brak zdarzeń prawnych o skutkach finansowych. Wszystkie wydarzenia zorganizowano bezkosztowo. 



   
 

   
 

III. Działalność gospodarcza 

1. Informacja czy fundacja prowadziła działalność gospodarczą (zaznaczyć 
odpowiednie) NIE X TAK  

2. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS (należy podać 
kody PKD działalności gospodarczej wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS wraz z ich opisem słownym oraz kody 
i opis słowny faktycznie prowadzonej działalności gospodarczej) 

Brak działalności gospodarczej. 

IV. Odpisy uchwał zarządu fundacji (należy przekazać odpisy uchwał zarządu fundacji w formie np. kserokopii, podjętych 
w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy sprawozdanie, bądź wskazać, iż zarząd nie podejmował uchwał) 

Podjęto uchwały nr 1/7/2020 oraz 1/11/2020. (Załącznik nr 1: Odpisy uchwał Zarządu podjętych w okresie od 
22.01.2020 r. do 31.12.2020 r.) 
 

V. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów fundacji w okresie sprawozdawczym 

1. Łączna kwota uzyskanych przychodów 

Kwota (w podziale na formy płatności) 

Przelew Gotówka 

0 zł 0 zł 

a. Przychody z działalności statutowej 0 zł 0 zł 

b. Przychody z działalności gospodarczej 0 zł 0 zł 

c. Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0 zł 0 zł 

2. Informacja o źródłach przychodów 

a. Przychody z działalności odpłatnej w ramach celów statutowych 0 zł 0 zł 

b. Ze źródeł publicznych ogółem, w tym: 0 zł 0 zł 

- Ze środków budżetu państwa 0 zł 0 zł 

- Ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 0 zł 0 zł 

e. Ze spadków, zapisów 0 zł 0 zł 

f. Z darowizn 0 zł 0 zł 

g. Z innych źródeł (wskazać jakich) 0 zł 0 zł 

3. Jeżeli prowadzona działalność gospodarcza 

a. Wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej (tj. przychody minus koszty) - 

b. Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu 
osiągniętego z pozostałych źródeł 

- 

VI. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym 

1. Koszty fundacji ogółem 

Kwota (w podziale na formy płatności) 

Przelew Gotówka 

5 zł 0 zł 



   
 

   
 

a. Koszty realizacji celów statutowych 0 zł 0 zł 

b. Koszty administracyjne (czynsze, opłaty pocztowe, telefoniczne 
itp.) 

5 zł 0 zł 

c. Koszty działalności gospodarczej 
0 zł 0 zł 

d. Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe) 0 zł 0 zł 

VII. Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniu 

a.  
Liczba osób w fundacji zatrudniona na podstawie stosunku pracy 
(wg zajmowanego stanowiska) 

0 

Liczba osób zatrudniona wyłącznie w działalności gospodarczej 
0 

b. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez fundację 
w okresie sprawozdawczym (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) 

0 zł 

wynagrodzenia 0 zł 

nagrody 0 zł 

premie 0 zł 

inne świadczenia 0 zł 

wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie  w działalności 
gospodarczej 

0 zł 

c.  
Wysokość 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) 

0 zł 

wynagrodzenia 0 zł 

nagrody 0 zł 

premie 0 zł 

inne świadczenia 0 zł 

Wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia wypłaconego osobom kierującym wyłącznie 
działalnością gospodarczą (z podziałem na wynagrodzenia, 
nagrody, premie i inne świadczenia) 

0 zł 

wynagrodzenia 0 zł 

nagrody 0 zł 



   
 

   
 

premie 0 zł 

inne świadczenia 0 zł 

d. Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia. 0 zł 

e. Informacja o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym 

Fundacja udzielała pożyczek pieniężnych (zaznaczyć odpowiednie) 
NIE 

X 
TAK 

 

Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0 zł 

Wskazanie pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek - 

Statutowa podstawa udzielenia pożyczek pieniężnych - 

f. Środki fundacji 

1. Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych, ze wskazaniem banku w przypadku rachunku bankowego lub 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego) 

955zł na dzień 31.12.2020 r. na koncie 38 1870 1045 2078 1065 3276 0001 Nest Bank 

2. Wysokość środków zgromadzonych w gotówce (należy podać dane na koniec roku 
sprawozdawczego) 

0 zł  

g. Wartość nabytych obligacji oraz 
wielkość objętych udziałów lub 
nabytych akcji w spółkach prawa 
handlowego ze wskazaniem tych 
spółek 

h. Dane o nabytych nieruchomościach, ich 
przeznaczeniu oraz wysokości kwot 
wydatkowanych na to nabycie 

i. Nabyte pozostałe środki 
trwałe 

0 zł 0 zł 0 zł 

j. Dane o wartościach aktywów i zobowiązań fundacji 
ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 
sporządzanych dla celów statystycznych 

Aktywa Zobowiązania 

955 zł 0 zł 

VIII. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania 
zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności) 



   
 

   
 

Brak działalności zleconej. 

IX. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacja w sprawie 
składanych deklaracji podatkowych 

Złożono: 
- roczna deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) podatku dochodowego od osób prawnych 
CIT-8 

X. Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu 
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723, 1075, 1499 i 2215) 

NIE X TAK  

XI. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej 
równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka 
operacji, które wydają się ze sobą powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji. 

Brak. 

XII. Informacja o przeprowadzanych kontrolach w fundacji 

1. Informacja, czy w fundacji była przeprowadzona kontrola (zaznaczyć 
odpowiednie) NIE X TAK  

2. Wyniki przeprowadzonej kontroli w fundacji (jeśli taka była) 

- 

 

    …………………………………………              ……………………………………… 

podpis członka zarządu fundacji*    podpis członka zarządu fundacji* 

 

………………………………… 

 miejscowość, data         

 

*Podpisy co najmniej dwóch członków zarządu fundacji, jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej. 

 

 

 



   
 

   
 

Załącznik nr 1 

 

 ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU PODJĘTYCH W OKRESIE OD 01.01.2020 R. DO 31.12.2020 R.  

 

Uchwała nr 1/7/2020  

Zarządu Fundacji Przestrzeń Dobra 

z dnia 1 lipca 2020 roku  

 

w sprawie realizacji projektu Tydzień Małżeństwa Krakowie 2021 

 

Zarząd Fundacji jednogłośnie zdecydował o realizacji projektu “Tydzień Małżeństwa w Krakowie 

2021”, którego finał odbędzie się w dniach 7-14.02.2021 w Krakowie. W ramach projektu Fundacja 

przygotuje wydarzenia kulturalne, edukacyjne i rekreacyjne skierowane do małżeństw z Krakowa i 

okolic. 

 

Podpisano:  

 

 

 

Uchwała nr 1/11/2020  

Zarządu Fundacji Przestrzeń Dobra  

z dnia 16 listopada 2020 roku  

 

w sprawie zgłoszenia zadania publicznego w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19 dla 

Miasta Krakowa oraz Urzędu Marszałkowskiego województwa małopolskiego.  

 

Zarząd Fundacji jednogłośnie zdecydował o złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu “Tydzień 

Małżeństwa w Krakowie 2021” w ramach zadania publicznego w trybie pozakonkursowym na 

podstawie art. 19. Zarząd postanowił złożyć odpowiedni wniosek do Urzędu Miasta Krakowa oraz do 

Urzędu Marszałkowskiego województwa małopolskiego. 

 

Podpisano: 


