
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI  

ZA ROK   2019   

 

Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. 

§ 2. (Zachowano oryginalną numerację paragrafów i punktów z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  

z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.) 
 

1. Dane rejestracyjne fundacji. 
 

Nazwa fundacji Fundacja Renaty Mataczyńskiej,Izabeli Ewy 

Kwiatkowskiej Światełko w Tunelu 

 
siedziba i adres fundacji Ul.Aleksandra Fredry 1/18 ,61-701 Poznań 

aktualny adres do 

korespondencji 
Ul.Aleksandra Fredry 1/18 ,61-701 Poznań 

adres poczty elektronicznej  kontakt@swiatelkowtunelu.org.pl 

Regon 302345834 

data wpisu w KRS 31.01.2013 rok 

numer KRS 0000449421 

 
Dane członków  

zarządu fundacji: 

Imię i nazwisko oraz pełniona funkcja  

(według aktualnego wpisu w KRS) 

Renata Mataczyńska – Prezes Fundacji 

Izabela Ewa Kwiatkowska – Wiceprezes Fundacji 

 
Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu). 

Celem statutowym Fundacji jest : ochrona zdrowia, rozwoju i ratowania życia dzieci, 
działalność na rzecz dzieci i osób chorych, niepełnosprawnych i potrzebujących wszelkiego 
rodzaju pomocy, wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym 
oraz  charytatywnym,udzielanie pomocy rodzicom i ich dzieciom oraz osobom cierpiącym w 
przypadku chorób zagrażających ich życiu a znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji 
życiowej i materialnej,wspieranie zakładów opieki zdrowotnej dla dzieci, placówek opiekuńczo-
wychowawczych oraz rehabilitacyjnych ,organizacja lub wspieranie przedsięwzięć mających na 
celu badania profilaktyczne i leczenie dzieci, w tym zabiegi chirurgiczne i rehabilitacyjne 

 
2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych 

(opis rzeczywiście prowadzonej działalności statutowej). 

Świadczenie  bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej ,rzeczowej i organizacyjnej na rzecz 
dzieci chorych ,niepełnosprawnych ,ubogich oraz z różnych przyczyn zagrożonych 
wykluczeniem społecznym; .Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej 
prawnych i jednostek,rzeczowej i organizacyjnej , w tym tworzenie warunków do jej rozwoju , 
na rzecz podmiotów (osób fizycznych , nie posiadających osobowości prawnej) prowadzących, 
wspomagających lub organizujących działalność w zakresie ochrony zdrowia dzieci, pomocy 
dzieciom chorym , niepełnosprawnym, ubogim ;wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe 
podmiotów prowadzących działalność w zakresie edukacji , opieki i wychowania dzieci i 
młodzieży,organizacja, dofinansowywanie oraz wspieranie wyjazdów dzieci i młodzieży na 
wycieczki edukacyjne ,finansowanie nagród  dla dzieci chorych i niepełnosprawnych a 
szczególnie uzdolnionych;organizacja ,wspieranie i dofinansowywanie krajowych ,zagranicznych 
i międzynarodowych inicjatyw charytatywnych, artystycznych w tym wernisaży ,wystaw i 
koncertów, jak również szkoleń  ,sympozjów  i konferencji naukowych, publikacji i wydawnictw 
a także imprez o charakterze sportowym; współpraca z organami administracji rządowej i 
samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi nie wykluczając organizacji 



 

międzynarodowych w zakresie objętym celami Fundacji; promocję i organizację akcji mających 
na celu uzyskanie dochodów na rzecz Fundacji; organizowanie i prowadzenie programów i 
konferencji propagujących cele Fundacji oraz informowanie o nich w środkach masowego 
przekazu-radio, telewizja, prasa i portale internetowe; Dla osiągnięcia celów Fundacja  może  
współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami. Współdziałanie to może mieć 
charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania 
przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.                                                                                                                      

 

 

 
Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych. 

-  kontynuacja  podpisanego porozumienia nr 112/CIL/2016 z Centrum Inicjatyw Lokalnych z 

siedzibą w Zawierciu dotyczacego na pozyskiwaniu środków z 1% podatku od osób fizycznych 
przez partnera za pośrednictwem stowarzyszenia w ramach Akcji „1% dla NGO” za rok  2019  
fundacja uzyskała kwotę z tej zbiórki – 1582,90zł. Darczyńca, zgodnie z porozumieniem nr: 
112/CIL/2016 w ramach akcji Centrum Inicjatyw Lokalnych, przekazał darowiznę na rzecz 
Obdarowanego w wysokości 1266 zł (tysiąc dwieście sześćdziesiąt sześć zł)                                       
- w dniach 30.05-02.06.2019 r  organizacja XX jubileuszowej edycji Międzynarodowego 
Festynu Integracyjnego Dzieci-Dzieciom Poznań 2019 pod Patronatem Honorowym 
Prezydenta Miasta Poznania, Wojewody Wielkopolskiego , Starosty Powiatu Poznańskiego oraz 
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty  bez których byśmy nie podołali udżwignąć rozmiaru tej 
imprezy – udzielanie nam Patronatu Honorowego  jest nie tylko podniesieniem rangi imprezy, 
ale także  potwierdzeniem zaufania dla naszego cyklicznego charytatywnego projektu .Należy 
także podkreślić ,że  Partnerem Projektu Fundacji w 2019  zostali  ; Urząd Miasta Poznania i 
AWF Poznań . XX edycja Międzynarodowego Festynu Integracyjnego Dzieci-Dzieciom    Poznań 
2019 miała wymiar międzynarodowy – Poznań i organizatorzy  gościli  dzieci z Litwy 
,Ukrainy,Czech i Słowacji ,łącznie z opiekunami i kierowcami 125 osób. Festyn Dzieci-Dzieciom  
to nie tylko sport i zabawa  z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka ,ale integracja ,edukacja 
,nauka tolerancji – inny nie znaczy gorszy. Ten Festyn był wyjątkowy z uwagi na okrągłą 
rocznicę i obecność zaproszonych dzieci zagranicznych. Idea festynu; to poprzez zabawę i 
sport poznawanie wzajemnie kultury i  historii swoich narodów, wymiana doświadczeń 
terapełtycznych ,nawiązywanie przez  szkoły ,ośrodki międzynarodowych kontaktów .Kolejny 
rok, dzięki dobrej wspólpracy  z  Komendą Miejską Policji powstało  miasteczko  policyjno- 
edukacyjne” prowadzone przez Wydział Prewencji,gdzie odbyły się pokazy  z udzielania 
pierwszej pomocy ,oraz program edukacyjny dotyczacy bezpieczeństwa szerokopojętego dla 
dzieci. Również  i w tym roku do  współpracy zaprosiliśmy  Fundację Dr Clown i wzorem 
ubiegłego roku - zespoły artystyczne – Młodzieżową Orkiestrę Dętą Vivaty z Sierakowa, Teatr 
Szczudlarzy  „ Z Głową w Chmurach” , które urozmaicą ceremonię otwarcia Międzynarodowego 
Festynu „Dzieci-Dzieciom”Poznań 2019. Należy podkreślić,  że w XX edycji  Festynu Dzieci-
Dzieciom  ,łącznie  w spotkaniach sportowych na stadionie AWF wzięło czynny udział ponad  
1650 dzieci ze Szkół Podstawowych o profilu specjalnym, Szkół Podstawowych Integracyjnych, 
Domów Dziecka , Ośrodków Dziennej Pomocy w liczbie ponad 1650 dzieci oraz 120 dzieci z 
zaproszonych państw – Ukrainy ,Litwy ,Czech,Słowacji.  Zaproszene dzieci wraz z opiekunami 
miały zapewnione całodzienne wyżywienie , noclegi na terenie obiektu Sportowo-rekreacyjnego 
Malta , atrakcje przygotowane przez kadrę nauczycieli i uczniów szkoły partnerskiej Fundacji – 
pokazy artystyczne gości i dzieci ze SP nr 75 , dyskoteka ,wspólny posiłek mający zintegrować 
dzieci przygotowany przez funadację ,wyjście na basen na Termy Maltańskie , zwiedzanie 
miasta z przewodnikiem , zwiedzanie poznańskiego ZOO , dzieci brały udział w imprezach 
kulturalnych towarzyszących Międzynarodowemu Dniu Dziecka . Dzieci na zakończenie wizyty 
otrzymały upominki przygotowane przez Miasto , Kuratorium Oświaty  ,sponsorów Fundacji . 
Jest to największy projekt Fundacji Światełko w Tunelu                                                                            
-kontynuacja Patronatu nad Zespołem Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Poznaniu 
im.Powstańców Wielkopolskich w roku szkolnym 2019/2020 zgodnie z podjętą decyzją w roku 
2019 , wsparcia Szkoły patronackiej w organizacij uroczystości zakończenia roku szkolnego i 
ufundowanie nagród  rzeczowych – ksiażek i gier edukacyjnych , słodyczy  oraz dla  



 

wyróżnionych uczniów i wolontariuszy okolicznościowych medali  i dyplomów.                                  
- Niestety, organizacja trzydniowego wyjazdu edukacyjno-wypoczynkowego dla uczniów ze SP 
nr 75 nad morze w miesiącu maju 2019 – Kołobrzeg/Grzybowo , nie doszła do skutku z uwagi na 
trwający protest nauczycieli i niemożliwość  zabezpieczenia prawidłowego opieki uczestnikom 
wyjazdu ,w tym czasie w szkołach były zawieszone wszystkie wyjazdy dzieci.Fundacja ma w 
planach kontynuacji swojego projektu w przyszłym roku tj 2020 w takiej samej formule                       
- kontynuowaliśmy  Akcji Rękawiczka-Ciepla Zima , rozdawanie w szkołach ,domach dziecka 
,ośrodkach społecznych rękawic zimowych sportowych dla dzieci, młodziezy z Poznania i 
Wielkopolski .Akcję naszą prowadziliśmy również we współpracy z departamentem Edukacji i 
Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wlkp .Łącznie w 2019 roku przekazaliśmy 
nieodpłatnie ponad 600 par rękawic sportowych dla dzieci i młodzieży.                                               
- Fundacja na grudzień miała zaplanowaną realizację projektu  „ Mikołajki” dla  szkoły i 
przedszkola integracyjnego ( patronackiej) (Szkoła Podstawowa  nr 75 w Poznaniu) ,Fundacja 
postawiła kolejny rok na  spektakl edukacyjny przygotowany przez  ASZTeatr i zakup 
symbolicznch słodyczy mikołajkowych dla naszych podopiecznych/ po ubiegłym roku 
widzieliśmy że ta formuła bardzo się podoba tak dzieciom jak i nauczycielom – niestety z 
powodu choroby 2 głównych aktorów spektaklu zachorowało byliśmy zmuszeni po uprzednim 
uzgodnieniu z Dyrekcją szkoły przenieść spektakl na styczeń /luty w nowym roku.                              
-  Zarząd Fundacji  podjał decyzję o kontynuacji opieki nad ciężko chorą dziewczynkę Sonię 
Buczkowską  ,której głównymi chorobami są Zespół Retta i Zespół Angelmana – w postępujace 
choroby neurologiczne o podłożu genetycznym ,oraz je mamą prawnym opikunem ,Ewą 
Koniuszewską byłą uczennicę SP nr 75 –dziewczynkę pochodząca z Rosji  z poważnymi 
problemami alergicznymi .Trzecia dziewczynka to Jessica Kreuzhuber – zamieszkała w Wlkp w 
Pieruszycach /Czermin 63-304 o podwójnym obywatelstwie ;PL i AU –rodzina z uwagi na 
chorobę z problemami finansowymi .Wszystkie te osoby kolejny rok będą otrzymywały 
wsparcie dla dzieci w postaci – leków ,środków medycznych,okolicznościowych paczek –
żywności ,chemii gospodarczej,środkówch higienicznych ,pomocy szkolnych,książek i gier 
edukacyjnych, dopłaty do rechabilitacji ,okolicznościowych upominków .Pomoc ta była 
przekazywana w postaci rzeczowej i finansowej- wykupienie przez fundację w Lidlu kart 
upominkowych które pozwoliły  rodzicom dzieci organizację świąt Wielkanocnych i 
Bożonarodzeniowych   

POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH:  
Spotkania z przedstawicielami firm, korporacji, banków i osobami fizycznymi w celu 
upowszechniania działań statutowych Fundacji   , Stałe informowanie o działalności Fundacji 
poprzez stronę internetową:   www.swiatelkowtunelu.org ,oraz link  na osobny album z 
realizowanymi programami edukacyjnymi i innymi projektami  realizowanymi przez Fundację 
Światełko w Tunelu. https://www.flickr.com/photos/swiatelko/albums                                    
Fundacja wspólpracuje z CENTRUM PISOP /Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju 
Inicjatyw Obywatelskich/ szukając nowych źródeł finansowania oragnizacji pozarządowych 

 

 
3. Działalność gospodarcza: informacja, czy fundacja prowadzi działalność gospodarczą 

(niepotrzebne skreślić): NIE PROWADZIŁA 

 
Informację 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). 

 

Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej i nadal jej nie prowadzi 

 

 

 
4. 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). 

http://www.swiatelkowtunelu.org/
https://www.flickr.com/photos/swiatelko/albums


 

REALIZACJA CELÓW STATUTOWYCH FUNDACJI W 2019 ROKU– PRZYJĘTYCH UCHWAŁĄ ZARZĄDU -  
NR1  01 /2019  (załączona kopia uchwały) 

 
5. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, 

zapis, darowizna, środki ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa 

 i budżetu gminy) (należy w tym miejscu podać też przychody z działalności gospodarczej). 

Przychody z działalności statutowej – 13 932,00 

Koszty z działalności statutowej        - 14 417,00 

Strata                                                    -      485,00   
 

Informacje o wysokości uzyskanych przychodów z odpłatnych świadczeń realizowanych 

przez fundację w ramach celów statutowych z podaniem kosztów tych świadczeń  

(należy podać osobno przychody i koszty). 

Brak odpłatnych świadczeń 

 

 
 

Przychody ogółem: 13 932,00 

 

w tym przychody 

uzyskane w gotówce: 

0 

 
Jeżeli działalność gospodarcza była prowadzona: 

wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej 

(tj. przychody minus koszty) 
0 

 

procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności 

gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł 
0 

 
6. Informacje o poniesionych kosztach na: 

a) realizację celów statutowych 14 417,00 
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.)  

c) działalność gospodarczą  
d) pozostałe koszty  

w tym koszty poniesione w gotówce na: 

a) realizację celów statutowych  
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.)  

c) działalność gospodarczą  
d) pozostałe koszty  

 
7. Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w fundacji. 

a) łączna liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem  

według zajmowanych stanowisk oraz 
0 

liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności 

gospodarczej 
0 

b) łączna kwota wynagrodzeń wypłacanych przez fundację: 

w tym: 
0 

wynagrodzenia 0 
nagrody 0 
premie 0 
inne świadczenia 0 
wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie  

w działalności gospodarczej 
0 

 



 

7. c) Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego  

łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji, z podziałem na: 

wynagrodzenia 0 
nagrody 0 
premie 0 
inne świadczenia 0 

 

Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego 

osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na: 

wynagrodzenia 0 
nagrody 0 
premie 0 
inne świadczenia 0 

 
7. d) Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia. 

 

0 

 
7. e) Dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich 

wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz  

z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek. 

 

0 

 
7. f) Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku  

lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

(należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego). 

Lokata bankowa na rachunku BP S.a na koniec roku  31,12,2019– 6 738,16  

Rachunek bieżący   na 31. 12,2019- 5 231, 31  

Saldo na koniec roku  31.12.2019 -14 411,57 

 
Wysokość środków finansowych zgromadzonych w gotówce 

2442,10 na koniec 2019 

 

 
7. g) Dane o wartościach nabytych obligacji oraz objętych udziałów lub nabytych akcji  

w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek. 

 

0 

 
7. h) Dane o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot 

wydatkowanych na to nabycie. 

 

0 

 
7. i) Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych. 

0 

 

 
7. j) Dane o wartościach aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych 

sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych (należy podać dwie 

wartości). 

Aktywa razem  14 451,27  

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania   -464,84   



 

Pasywa razem 14 451,27 

 
8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, 

państwowe zadania zlecone, zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej 

działalności (należy podać informacje o realizowanych zadaniach publicznych i uzyskanych 

dotacjach, grantach, kosztach poniesionych na ich realizację oraz o wyniku finansowym). 

0 

 

 
9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także 

informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych. 

 

0 

 
10.  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 
 

 
 

TAK 
 

 
11.  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.  

0 

 

 
§ 3. Informacja o przeprowadzonych w fundacji kontrolach w okresie sprawozdawczym  

oraz informacja o ich wynikach (należy wskazać organy kontrolujące i zakres kontroli). 

Nie była w roku obrachunkowym 2019 przeprowadzona kontrola 

 

 
§ 4. Sprawozdanie powinno zostać przekazane w oryginale oraz podpisane przez co najmniej  

dwóch członków zarządu fundacji jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej. 

Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentacji fundacji:  

Prezes Fundacji  - Renata Mataczyńska 

 

 

 

Telefon: 697388186 

 

 
 
 


