
Narodowy Instytut 

Rozwoju 

Obywatelskiego

                    

za rok 2020

 (--

Data zamieszczenia sprawozdania 2021-10-01

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA-

CENTRUM

Powiat WARSZAWSKI

Nr domu 5 Nr lokalu 

Kod pocztowy 02-379 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 22-659-15-08

Nr faksu 22-668-91-82 E-mail fundacja@eva.org.pl Strona www www.eva.org.pl

2. Adres siedziby i dane 

kontaktowe

publicznego

2004-05-25

2004-05-25

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01064517200000 6. Numer KRS 0000098653

Funkcja Wpisany do KRS

prezes Fundacji TAK

wiceprezes Fundacji NIE

Violetta Kwiatkowska sekretarz Fundacji TAK

skarbnik Fundacji TAK

nadzoru)

Funkcja Wpisany do KRS

TAK

TAK

Beata Bojanowska TAK
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9. Cele statutowe organizacji

turystyki i krajoznawstwa, ochrony i promocji zdrowia, wypoczynku, 

wychowawczych, domach dziecka, rodzinnych domach dziecka oraz 

zleconych przez organy administracji publicznej oraz inne osoby prawne i 

fizyczne.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

podstawie statutu organizacji)                       
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1

wychowawczych, 

rekreacji ruchowej (sportu dla wszystkich) oraz profilaktyki zdrowotnej.

b) Organizacja imprez sportowych, zlotów, festynów, turniejów, 

konkursów, spartakiad i innych masowych imprez sportowo-rekreacyjnych, 

c) propagowanie i organizowanie uprawiania kultury fizycznej, rekreacji 

ruchowej, profi¬laktyki zdrowotnej, rehabilitacji ruchowej, edukacji i 

sportu. 

2

i zimowego w postaci kolonii, zimowisk, obozów, spartakiad, zielonych 

a) Prowadzenie podczas integracyjnego wypoczynku letniego i zimowego 

programów profilaktycznych, wychowawczych i terapeutycznych, 

b) Organizacja wczasów rodzinnych dla rodzin wielodzietnych, 

terenów wiejskich

3

a) Udzielanie pomocy finansowej na zakup pomocy naukowych, 

itp.

c) Pozyskiwanie od osób prawnych i fizycznych darów materialnych (m. 

dziecka

4

5. Oraz inne nie wymienione w punktach od 1- 3

6

zgodnych z jej statutowymi celami.
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W roku 2020 Fundacja z powodu pandemii Covid 19

1% podatku 

dochodowego za rok 2019

20-22.02.2020 r. Gdynia

40 uczestników - wychowankowie domów dziecka z Warszawy Nr 1 i 12

8 17

uczestnicy odkrywali 

Muzeum Marynarki Wojennej i warsztaty Muzeum Emigracji aktywne zwiedzanie 

opowiadane historie z wielu perspektyw, Centrum Nauki Experyment 

obejrzenie filmu pt.

nt. obejrzanego filmu 

zwiedzanie i warsztaty 

wizyta w JumCity 

1970 r. w Gdyni 

m. innymi spacer 

innymi: Jaka to melodia 7 gra 

rywalizacji. Uczestnicy podzieleni na grupy grali w paintball, na  symulatorach rajdowych, konsoli xbox z dodatkiem kinnect i w 

gry planszowe.

6-20.07.  i 21.07.-03.08. 2020

Podczas wakacji 2020

19) dla 200

dziecka z Warszawy  - dom dziecka nr 1 i 12

domowej z powodu pandemii. Zapewne wielu podopiecznych poprawi swoje wyniki nauczania w nowym roku szkolnym, co 
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- z zakresu edukacji historyczno - patriotycznej pt. Dobre bo polskie

1

2 W szkole pradziadka

3 Celebryci II Rzeczypospolitej Ta ostatnia niedziela

4 Polska gwiazda w Hollywood

5 Pianista i wielki patriota

moll op. 17

6 Pierwsi polscy olimpijczycy

polskich olimpijczyków;

7 21.37

Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten, kto daje

- piknik historyczny prezentacja multimedialna wykonanie map Polski z zaznaczonymi zabytkami i 

- obchody 76 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego obejrzenie filmu multimedialnego, wykonanie kotylionów i 

17.00

1,5 5 km dla grup starszych, 

Mustanga

- dyskusje i rozmowy indywidualne i grupowe, rozmowy profilaktyczne na temat altruizmu, tolerancji, poczucia 

Bobrowisko

Stawy korzystanie z atrakcji Parku 

Linowego Lemur

wykonywanie legitymacji detektywa i gra terenowa, grupy 

karykatury wychowawców, pocztówki z kolonii, nagrywanie teledysków do znanych utworów muzycznych.

uczestników. Program 

terapeutyczne z 

25 godzin na jednego uczestnika w formie warsztatowej oraz indywidualnych konsultacji 
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tego do swojej sytuacji, poznanie bardziej konstruktywnych sposobów radzenia sobie z emocjami trudnymi, uzyskanie lub 

17-29 2020 r.

14

20 godzin na jednego uczestnika w 

7

nie

rekreacji, sportu i wychowania:

- zwiedzenie kolekcji aparatów fotograficznych w Domu Pracy twórczej Sorboma, 

- wycieczka autokarowa do Krutyni rejs tramwajem wodnym, 

Expressie, 

7

Jaka to melodia w grupach, film Lalaland, 

XVIII  Ogólnopolski Turniej Koszykówki  Domów Dziecka 09-10 2020r., Warszawa
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gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

poza granicami kraju

w okresie sprawozdawczym

wychowawczych.

25

4

Eva pomaga 

W 2020 210

97 kobiet, 113 37 dzieci do lat 15, 33 65 140

1 osoba bezdomna, 71 3 osoby to migranci, 

135

dochodów : do 100% kryterium 110 osób od 100-200% kryterium 99 759 paczek - podopieczni 

48,18

1 4 2 kg, koncentrat pomidorowy 1,12 kg, buraczki wiórki 

1,05 1,80 4 l

2 4,50 kg, makaron kukurydziany bezglutenowy 1,00 3,00 kg, kasza gryczana 

1,50 0,80 kg

3 7 1 2,00 kg

4 2,70 kg, pasztet wieprzowy 0,48 kg, filet z makreli w oleju 1,53 kg

5 4 kg,

6 4 1,

7 1,70 kg

Z powodu pandemii COVID 19

52 osób. 

30

210

300 2020

107 330,69

1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz 

darowizn od osób fizycznych i prawnych.
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2.2. Informacje na temat 

wymienieni w pkt 2.1, na 

organizacja

---

sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

567

20

Lp.
publicznego

Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 

poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 

dochodowego od osób 

fizycznych

1

jeden program "Eva pomaga":

1 210 

2. prowadzenie dwóch subkont dla chorych 

3. przygotowanie 300 paczek dla podopiecznych 

88.99.Z

2
wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej

sportowych i rekreacyjnych.

Domów Dziecka 09-10 2020r. w 

Warszawie.

rozpowszechnianie sportu w placówkach 

a co za tym idzie projekt kreuje prozdrowotne, 

85.51.Z

3.2. 

PKD 2007
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2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1. Informacja o przychodach organizacji

d) przychody finansowe

4.2. 

Lp.
publicznego

Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 

poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 

dochodowego od osób 

fizycznych

1 turystyka i krajoznawstwo

wychowankowie domów dziecka, dzieci z 

Biskupcu........................................................

......................................................................

....................................................

79.12.Z

5.2. 
kodu(-ów) PKD 2007

Lp. Numer Kodu (PKD)
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3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

roku sprawozdawczego

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

kosztów finansowana 

z 1% podatku 

dochodowego od 

osób fizycznych

1

1

2 Leczenie, rehabilitacja i pomoc socjalna dla Hanny Wróbel

w 
tym:

w 
tym:

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

e) ze spadków, zapisów
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publicznego w okresie sprawozdawczym

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

podatku dochodowego od osób fizycznych

zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  

z podatku dochodowego od osób prawnych

w odniesieniu do tych 

najem

ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
2 osób

1,50 etatów

19 osób

0 osób fizycznych

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

10 osóbdni

okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 

tym:
b) inne osoby

3 osób

7 osób

2021-10-01 12



VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

4

1

cywilnoprawne); 2 12 3

5

umowy cywilnoprawne
4) 

6

4)  

7

4-6

umowy cywilnoprawnej
4)  

1 osób

okresie sprawozdawczym) 

3.3 przez okres od 30 dni do 6 

okresie sprawozdawczym)

0 osób

w 

tym:

0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 

tym:
b) inne osoby

0 osób

1 osób

- wynagrodzenie zasadnicze

- nagrody

- premie

w 

tym:

w 

tym:
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w pkt 1-11
godzin

sprawozdawczym

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Kwota

1 Zagospodarowanie czasu 

w okresie ferii letnich poprzez 

zorganizowanie turnusu 

wypoczynkowego w Starym 

Warszawy

2

pomocy, przede wszystkim 

informacyjnej, edukacyjnej i 

wychowawczej w zakresie 

Mazowieckiego

3 Eva pomaga Ograniczenie ubóstwa oraz 

skierowanych po pomoc przez 

2021-10-01 14



publicznych

000 euro) 

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

5. Dodatkowe informacje

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. REGON lub akcji w 

kapitale

Lp Liczba kontroli

1 1

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Kwota

1 Zagospodarowanie czasu 

w okresie ferii letnich poprzez 

zorganizowanie turnusu 

wypoczynkowego w Starym 

2 Rozpowszechnianie sportu w 

proces wychowania, profilaktyki 

poprzez uprawianie sportu,

Ministerstwo Sportu i Turystyki
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lub imiona i nazwiska  osób 
2021-10-01
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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

nie posiadamy zobowiązań

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

nie dotyczy

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Rozliczenia międzyokresowe : 11.488,97 zł     

Na tę kwote składają się:      

      

-wpłaty w 2020 r od sponsorów na
zimowisko/2021

   4 200,00

- wpłaty w 2020 r dla DD nr.12 Warszawa na wakacje 2021   6 000,00

- wpłaty ze zb.publ. Na renowację postaci Misia Uszatka ustuowanej na warszawskiej
Ochocie

1 288,97

     11 488,97

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

Dotacje:

Urząd dzielnicy Warszawa Włochy - 28.200,00 program Eva Pomaga

MSiPS - 20.000,00 sport z Evą

Mazowiecki Urząd Wojewódzki - 50.400,00 wakacje z Evą

Urz.m.st.Warszawy - 9975,00 wakacje z Evą

Urz.m.st.Warszawy - 11.000,00 doposażenie w sprzet komputerowy

MCPS - 100.000,00 wakacje z Evą (terapeutyczne)

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności odpłatnej: 309.003,90 (koszty bezpośrednie i pośrednie związane z realizacją zadań)

Koszty działalności nieodpłatnej: 277.867,46 (koszty bezpośrednie i pośrednie związane z realizacją zadań i funkcjonowaniem fundacji)

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy w 2020 roku uległ zmniejszeniu o 11.604,29 (pokrycie straty z roku ubiegłego), innych zmian nie było

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

Przychody z 1% za 2019 rok: 45.009,45 w tym na cele wskazanne przez wpłacających:

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-01



 1. Pomoc dla Hani Wróbel: 37.081,15

 2. Pomoc dla Michała Florczaka: 5530,80

 3. na cele statutowe fundacji: 2397,50

Środki z 1% są dysponowane zgodnie z przeznaczeniem

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: 2021-05-22

Data zatwierdzenia: 2021-05-31

Barbara Radzimińska Ewa Lukasik

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, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-01



BILANS

Ewa  Lukasik

02-379 WARSZAWA
5 

0000098653

Stan na koniec

roku 
poprzedniego

roku 

AKTYWA

A. 0,00 0,00

I. 0,00 0,00

II. 0,00 0,00

III. 0,00 0,00

IV. 0,00 0,00

V. 0,00 0,00

B. Aktywa obrotowe 94 376,12 110 166,52

I. Zapasy 0,00 0,00

II. 440,85 337,11

III. Inwestycje krótkoterminowe 93 935,27 109 829,41

IV. 0,00 0,00

C. 0,00 0,00

AKTYWA razem 94 376,12 110 166,52

PASYWA

A. 71 206,12 98 677,55

I. Fundusz statutowy 82 810,41 71 206,12

II. 0,00 0,00

III. 0,00 0,00

IV. Zysk (strata) netto -11 604,29 27 471,43

B. 23 170,00 11 488,97

I. 0,00 0,00

II. 0,00 0,00

III. 0,00 0,00

IV. 23 170,00 11 488,97

PASYWA razem 94 376,12 110 166,52

Data zatwierdzenia: 2021-05-31
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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

FUNDACJA POMOCY SPOŁECZNEJ "EVA" BIAŁOBRZESKA 5 02-379 WARSZAWA WARSZAWA MAZOWIECKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

nie dotyczy

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01-01-2020 do 31-12-2020

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

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontunuowania dziełalności przez jednostke w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieja okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią 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

Organizacja stosuje następujące zasady rachunkowości przewidziane dla jednostek mikro;

1. korzysta z niestosowania zasady ostrożnej wyceny

2. sporządza sprawozdanie wg zał.4 ustawy o rachunkowosci

Środki trwałe ewidencjonuje się wg.cen zakupu. Ich wartość pomniejsza się o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.Do Środków trwałych
zalicza się środek o wartości początkowej przekraczającej 3500 złotych. Odpis amortyzacyjny dokonywany jest jednorazowo w roku
obrotowym-na jego koniec.

Data sporządzenia: 2021-05-22

Data zatwierdzenia: 2021-05-31

Barbara Radzimińska Ewa Lukasik

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, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-01



Rachunek zysków i strat

za okres od 2020-01-01 do 2020-12-31

Ewa  Lukasik

02-379 WARSZAWA
5 

0000098653

Stan za

Pozycja Wyszczególnienie poprzedni rok

1 2 3 4

A. 536 602,13 614 342,79

I. 243 666,01 305 338,89

II. 292 936,12 309 003,90

III. 0,00 0,00

B. 548 206,43 586 871,36

I. 255 270,31 277 867,46

II. 292 936,12 309 003,90

III. 0,00 0,00

C. -11 604,30 27 471,43

D. 0,00 0,00

E. 0,00 0,00

F. 0,00 0,00

G. 0,00 0,00

H. -11 604,30 27 471,43

I. 0,00 0,00

J. 0,00 0,00

K. Przychody finansowe 0,00 0,00

L. Koszty finansowe 0,00 0,00

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) -11 604,30 27 471,43

N. Podatek dochodowy 0,00 0,00

O. Zysk (strata) netto (M-N) -11 604,30 27 471,43

Data zatwierdzenia: 2021-05-31
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