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1. Nazwa Fundacji, siedziba i adres  
Fundacja Szkoła na Widelcu  
ul. Powsińska 61/63 lokal 3,  
02-903 Warszawa 
 
 

2. Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, numer KRS, REGON 
 
Data wpisu: 24.10.2012 r. 
NIP: 5252539971 
REGON: 146359771 
KRS: 0000437319 
 

3. Członkowie zarządu 
 
W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia: 
Grzegorz Łapanowski – Prezes Zarządu 
 
W okresie od 01 stycznia do dnia 04 września 2019 
Mirosława Klepacka- Wiceprezes Zarządu 
 
W okresie od 04 września do 31 grudnia: 
Magdalna Łapanowska – Wiceprezes Zarządu 
 
Od dnia 23 czerwca 2020r.: 
Agata gawska- Prezeska Zarządu 
Katarzyna Woźnicka- Wiceprezes Zarządu 
 

4. Cele statutowe Fundacji 
 

• Promocja kultury i dbanie o dobro społeczne; 

• Promocja stylu życia harmonijnie współdziałającego z prawami natury; 
• Dbanie o ochronę i równowagę środowiska naturalnego; 
• Wykazywanie silnych związków pomiędzy bytem człowieka a środowiskiem 

naturalnym, w którym funkcjonuje; 
• Promowanie rozwoju wysokiej jakościowo produkcji, przyjaznej środowisku 

naturalnemu, uwzględniającej prawa konsumenta do naturalnych, zdrowych 
produktów; 

• Promowanie naturalnego, zdrowego i różnorodnego pożywienia jako 
fundamentalnego czynnika zdrowia i bytu człowieka; 

• Działania na rzecz poprawy jakości żywienia w instytucjach publicznych i prywatnych; 
• Integracja i mobilizacja środowisk lokalnych do działania na rzecz lepszego jedzenia; 
• Lobbowanie na rzecz wprowadzenia zmian prawnych, regulujących kwestie żywienia 

w placówkach użytku publicznego; 
• Integracja i budowanie współpracy między środowiskiem edukacyjnym i branżą 

gastronomiczną; 

• Wspieranie pracowników gastronomii oraz personel kuchenny w szkołach i 
przedszkolach w dążeniach do rozwoju wiedzy i umiejętności zawodowych. 
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5. Opis działalności Fundacji Szkoła na Widelcu 

 
Szkoła na Widelcu jest organizacją pozarządową, która powstała w 2012 r. Zgodnie z 
założeniami statutu działa na rzecz poprawy jakości żywienia dzieci w szkołach i 
przedszkolach oraz ma na celu krzewienie świadomości w zakresie prawidłowego 
odżywiania wśród dzieci, ich rodziców, nauczycieli i personelu kuchennego. 
Do działań Fundacji należy między innymi udoskonalanie portalu 
www.szkolanawidelcu.pl, który dostarcza zarówno wiedzy teoretycznej, jak i 
praktycznej o prawidłowym żywieniu. Fundacja wciąż rozwija podstronę 
www.dobrzejemy.szkolanawidelcu.pl, która zawiera bazę scenariuszy zajęć, które 
umożliwią samodzielne przeprowadzenie zajęć edukacyjno-kulinarnych w lokalnym 
otoczeniu. 
Fundacja przygotowuje i wdraża programy edukacyjno-kulinarne dla dzieci w różnych 
grupach wiekowych – od przedszkolaków po maturzystów, organizuje szkolenia z 
zakresu żywienia, skierowane do rodziców, uczniów, dyrekcji, nauczycieli, kucharek i 
intendentek szkolnych, działa na rzecz oparcia jadłospisów w stołówkach szkolnych (i 
przedszkolnych) o żywność dobrej jakości, produkty jak najmniej przetworzone, 
dostosowane do pory roku oraz promuje dobre jedzenie poprzez materiały edukacyjne.  
 

6. Działalność statutowa Fundacji Szkoła na Widelcu 
 
W ramach działań statutowych Fundacja przeprowadziła szereg aktywności, których 
celem była promocja tradycji i kultury dobrego jedzenia, prawidłowego żywienia wśród 
dzieci i młodzieży, promowanie poszanowania środowiska naturalnego oraz zmiana 
systemu odżywiania dzieci w placówkach publicznych.  
Fundacja, zgodnie z ustaleniami statutu, na swojej stronie internetowej udostępnia 
bezpłatne scenariusze zajęć oraz treści edukacyjne, które można wykorzystywać 
podczas zajęć. Pozwalają one wdrażać w każdej placówce, która wyraża chęć 
współpracy, zajęcia edukacyjne kulinarno-żywieniowe. Dodatkowo na stronie 
opublikowany jest w formie bezpłatnego pliku do ściągnięcia „Poradnik dobrego 
jedzenia”, stworzony przez grupę ekspertów.  
Z Fundacją współpracuje na stałe 30 wolontariuszy i edukatorów kulinarnych. 
Pracownicy i współpracownicy Fundacji organizują spotkania i szkolenia dla 
wolontariuszy i edukatorów kulinarnych, dzięki którym Ci są w stanie samodzielnie 
prowadzić zajęcia z dziećmi. Prowadzone są bezpłatne zajęcia dla wolontariuszy z 
kucharzami, dietetykami, psychologami, trenerami zdrowego stylu życia i innymi 
profesjonalistami, którzy poszerzają ich wiedzę i umiejętności. W roku 2019 spotkanie 
dla wolontariuszy i edukatorów Szkoły na widelcu poprowadziła m.in.  dietetyk 
Katarzyna Pieczyńska, prezes Fundacji Grzegorz Łapanowski.  
Działania Fundacji przeprowadzane są na terenie całego kraju. Fundacja Szkoła na 
Widelcu wspiera merytorycznie organizacje lokalne oraz te znajdujące się na terenie 
innych miast niż Warszawa, udzielając porad i obejmując patronatami wydarzenia 
odpowiadające celom statutowym.  

7. Zrealizowane projekty i działania Fundacji Szkoła na Widelcu w 2019r. 
 

• Koordynowanie ogólnopolskiego Programu i Platformy „Dobrze Jemy ze Szkołą na 
Widelcu”.  

http://www.dobrzejemy.szkolanawidelcu.pl/
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Program skierowany jest do szkół podstawowych klas 1-3. W drugiej edycji z 
udostępnionych materiałów edukacyjnych skorzystało 1657 szkół. Dzięki temu blisko 
208.000 uczniów miało szansę nauczyć się o dobrym jedzeniu i gotowaniu. Szkoły 
zgłaszając się do programu nie ponosiły żadnych kosztów – ani wysyłki, ani druku 
materiałów. Szkoły realizujące program tworzyły na stronie internetowej 
www.dobrzejemy.szkolanawidelcu.pl Mapę Dobrych Działań Szkół, gdzie placówki 
umieszczały zdjęcia z zajęć edukacji żywieniowo-kulinarnej. Udostępniona platforma 
ma na celu ułatwić nauczycielom prowadzenie samodzielnie zajęć z edukacji 
kulinarnej poprzez dostarczenie im materiałów dydaktycznych z tego obszaru: filmów, 
scenariuszy, plakatów i kart pracy. W konkursie realizowanym w ramach projektu 
zwyciężył Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Jaśle, w której Grzegorz Łapanowski 
przeprowadził pokaz kulinarny oraz poprowadził warsztaty kulinarne wraz z 
edukatorami Fundacji Szkoła na Widelcu.  

• Współpraca z przedsiębiorstwem Unibail Rodamco- projekt „Arkadia na Widelcu” oraz 
„Mokotów na Widelcu”.  
 
Fundacja w 2019 roku kontynuowała bezpłatne zajęcia edukacji żywieniowo-kulinarnej 
dla dzieci i młodzieży w Centrum Handlowym Arkadia, Każde zajęcia miały inny temat 
przewodni i rozwijały wiedzę uczestników o inne wiadomości żywieniowe. Zajęcia te 
zakończyło wydarzenie w galerii Westfield Arkadia pod nazwą „Foodmagedon” w 
którym wzięło udział 500 dzieci, oraz w galerii Mokotów wydarzenie Food Design, w 
którym uczestniczyło 200 dzieci. 
 
 
 

• Warsztaty kulinarne podczas IV Narodowego Kongresu Żywieniowego - „Otyłość, 
anoreksja, bulimia – dlaczego wciąż przegrywamy?” 
 
Grzegorz Łapanowski uczestniczył jako prelegent w tym wydarzeniu. Natomiast 
dietetycy i edukatorzy Fundacji przeprowadzili warsztaty, w których uczestniczyło 50 
dzieci. 
 

• Warsztaty urodzinowe z Fundacją Szkoła na Widelcu 
 
Realizowane były urodziny dla dzieci, w wynajmowanym studiu kulinarnym. 
Edukatorzy Fundacji przygotowywali menu dostosowane do preferencji solenizanta. 
Podczas urodzin zaproszeni goście przygotowywali wyśmienite potrawy, które później 
wspólnie spożywali. 
 

• Warsztaty dla dzieci z Ogniska Muranów 
 
Edukatorzy wraz z dziećmi przygotowali tradycyjne leniwe z sosem truskawkowym i 
sosem z owoców tropikalnych. Do tego nie mogło zabraknąć warzyw w postaci 
surówki z marchewki. 
 

• Warsztaty dla młodych sportowców ze szkoły łyżwiarskiej Walley  
 

http://www.dobrzejemy.szkolanawidelcu.pl/
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Przeprowadzono warsztaty dla młodych łyżwiarek oraz łyżwiarzy. W części 
teoretycznej poruszono zagadnienie roli nawodnienia w diecie. Następnie młodzi 
łyżwiarze przygotowali padthai oraz izotoniki. 
 

• Warsztaty w Centrum Zdrowia Dziecka 
 
Fundacja miała przyjemność zorganizować warsztaty dla kilkunastu podopiecznych 
Stowarzyszenia „Centruś”.  
 

• Cykl warsztatów z Patrykiem Piskorzem „10 kroków w kuchni” 
 
Warsztaty te były przeznaczone dla młodych fanów kulinariów, których celem było 
rozbudzenie w dzieciach i nastolatkach chęci do gotowania. Na zajęciach uczestnicy 
zostali zapoznani z podstawowymi technikami kulinarnymi i przepisami na 
podstawowe potrawy! Warsztaty odbywały się raz w miesiącu. 
 

• Duzi i mali gotują razem  
 
Fundacja wraz z marką Tefal, w ramach kampani Roślinnie Jemy, zorganizowała 
warsztaty dla młodych, bardzo utalentowanych pasjonatów gotowania, których 
zwieńczeniem była uroczysta kolacja dla przedstawicieli świata mediów, nauki, kultury 
oraz aktywistów społecznych. Podczas wydarzenia premierę miał również scenariusz 
lekcji promujący roślinną dietę oraz ideę Roślinnych Poniedziałków, który wraz z 
Kampanią Roślinnie Jemy Fundacja opracowała w ramach Ogólnopolskiego 
Programu Edukacji Żywieniowo-Kulinarnej Dobrze Jemy ze Szkołą na Widelcu. 
Scenariusz ten został przekazany do 1570 placówek w całej Polsce, gdzie podczas 
lekcji dzieci będą mogły się dowiedzieć czym są roślinne poniedziałki, poznać rośliny 
strączkowe i odkryć, dlaczego podstawą dobrej diety powinny być warzywa i owoce. 
 

• Warsztaty podczas II Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa 
Medycyny Stylu Życia. 
 
Dietetycy i edukatorzy Fundacji wraz wolontariuszkami- studentkami Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego, które tworzą projekt EMSA Meet the Dietician w ramach 
EMSA (Europejskie Stowarzyszenie Studentów Medycyny) zorganizowali warsztaty 
kulinarne dla dzieci, podczas których rozmawiano z dziećmi o witaminach i 
składnikach mineralnych, zasadach komponowania posiłków i przygotowano pyszne 
miski pełne witamin. 
 

• Turniej Dobrego Jedzenia I Stylu Życia w Tomaszowie Lubelskim 
 
Fundacja przeprowadziła warsztaty połączone z grą żywieniową dla 300 dzieci. 
 

• Warsztaty Kulinarne “Be a wege chef” 
 
Na zaproszenie studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego należących do 
organizacji EMSA (European Medical Students' Association) Fundacja przeprowadziła 
warsztaty kulinarne w ramach projektu EMSA Meet The Dietitian, którego celem jest 
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edukacja w zakresie zasad prawidłowego sposobu odżywiania. W warsztatach tych 
uczestniczyli studenci medycyny. 
 

• Dzień Dziecka w CH Klif w Gdyni  
 
Niespełna 50 dzieci wspólnie z edukatorami fundacji świętowało dzień dziecka, 
przygotowując zdrowe smakołyki. 
 

• Warsztaty w ramach Festiwalu Organizacji Pozarządowych w Koszalinie 
 
Podczas tej inicjatywy edukatorzy wspólnie z 50 dzieci przyrządzili rybne burgery.  
 

• Warsztaty kulinarne dla dzieci i mam z Domu Samotnych Matek z Dziećmi na 
warszawskiej Białołęce 
 
Wspólnie z Fundacją Veolia, Fundacja Szkoła na Widelcu przygotowała warsztaty 
kulinarne. W wydarzeniu wzięło udział ok.60 osób. Podsumowaniem całej imprezy 
było przekazanie na ręce małych pomocników – podopiecznych Domu Samotnych 
Matek z Dziećmi kilka sprzętów do gotowania od firmy Tefal – blendera ręcznego, 
dwóch patelni oraz szpatuł, by mogli samodzielnie gotować i eksperymentować w 
kuchni! 

• Warsztaty dla młodych łyżwiarek ze szkoły łyżwiarskiej Walley. 
 
Warsztaty te przeprowadzono dla grupy około 10 osób, w ramach półkolonii letnich 
organizowany przez szkołę Walley. 
 

• Warsztaty kulinarne dla dzieci i mam z Domu Samotnych Matek z Dziećmi na 
warszawskiej Białołęce 
 
Wspólnie z Fundacją Veolia oraz Fundacją Orange, Fundacja Szkoła na Widelcu 
przygotowała warsztaty kulinarne. W wydarzeniu wzięło udział ok.40 osób.  
 

• Warsztaty dla firmy AstraZeneca  
 
Warsztaty zorganizowano w siedzibie firmy AstraZeneca. Edukatorzy Fundacji 
przeprowadzili warsztaty kulinarne wspólnie z dziećmi po lub w trakcie leczenia 
onkologicznego. Wspólnie przygotowano domowe tortille z 3 dipami. W trakcie 
warsztatów dietetyk Fundacji przeprowadził wykład dla rodziców. 
 

• Warsztaty podczas Międzynarodowych Targów Żywności FoodExpo 2019 
 
Wydarzenie to co roku przyciąga mnóstwo zainteresowanych tematyką żywienia. Nie 
brakowało również rodzin z dziećmi, którzy chętnie uczestniczyli w naszych 
warsztatach gotowania. W parach rodzic-dziecko przyrządzono pyszne gofry z 
dodatkami. 
 

• Warsztaty dla podopiecznych Fundacji Pociechom 
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Fundacja wspólnie z dziećmi przygotowała lunch dla 40 osób (wolontariuszy i 
pracowników Fundacji Veolia i Fundacji Pociechom), które w tym czasie zajmowały 
się odmalowywaniem wiat dla koni. 
W menu znalazły się, m.in. zupa krem z dyni, pieczone ziemniaczki prosto z ogniska 
podane z twarożkiem i szczypiorkiem, pieczywo z masłem czosnkowym i ziołowym, 
warzywne szaszłyki, a na deser domowa granola w dwóch odsłonach z duszonymi 
śliwkami oraz duszonymi jabłkami. 
 

• Warsztaty dla Fundacji Zaczytani.org 
 
W wydarzeniu wzięli udział 25 koordynatorów bajkoterapii z Fundacji Zaczytani.org.  
 

• Ekologiczni na Pradze w Galerii Wileńskiej  
 
Fundacja przygotowała fabrykę granoli. Uczestnicy mogli dołączyć w kaz ̇dej chwili, 
aby skomponować swoją własną granolę. Udało się wypełnić 250 słoiczków 
autorskimi kompozycjami granoli, które mamy nadzieję, stały się podstawą 
wartościowych śniadań. Dodatkowo na pokazie kulinarnym Ula Somow – dietetyk i 
Michał Toczyłowski – kucharz opowiedzieli o tym jak przygotować granolę 
samodzielnie w domu, jakich dodatków użyć i w czym ta granola będzie lepsza niż 
kupiona. 
 

• Catering dla firmy ToPestka 
 
Spotkanie miało charakter bufetu śniadaniowego, do samodzielnego komponowania 
śniadania przez około 100 pracowników. Na wydarzeniu obecny był dietetyk Fundacji, 
który opowiadał m.in. o diecie planetarnej.  
 

• Warsztaty podczas Międzynarodowych Targów Żywności i Produktów Ekologicznych 
BioExpo 2019 
 
To wydarzenie przyciągnęło bardzo dużo ludzi. Nie mogło tam zabraknąć stanowiska 
Fundacji Szkoła na Widelcu z częścią praktyczną, a więc gotowaniem.  
 

• Dobrze Jemy- warsztaty edukacyjno-kulinarne dla młodych warszawiaków.  
 
Od 4 listopada do 5 grudnia w ramach działań współfinansowanych przez Urząd 
Miasta Stołecznego Warszawy edukatorzy i dietetycy Fundacji Szkoła na Widelcu 
przeprowadzili 12 warsztatów dla uczniów warszawskich szkół podstawowych w 
ramach projektu "Dobrze Jemy- warsztaty edukacyjno-kulinarne dla młodych 
warszawiaków”. Każde zajęcia rozpoczynały się częścią teoretyczną, podczas której 
rozmawiano z uczniami o zasadach zdrowego żywienia i komponowaniu posiłków. 
Podczas części praktycznej wspólnie przygotowywano drugie śniadanie. 
 

• Warsztaty kulinarne dla dzieci w wieku szkolnym- projekt realizowany na zlecenie 
Instytututu Żywności i Żywienia  
 
Fundacja w 2019 roku w ramach projektu realizowanego na zlecenie Instytutu 
Żywności i Żywienia objęła warsztatami edukacyjno-kulinarnymi 803 dzieci z 5 
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województw (mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego oraz 
pomorskiego). Warsztaty były bezpłatne dla szkół.  
 

• Piknik na Pradze 
 
Wydarzenie to zorganizowano w ramach rodzinnego pikniku, na którym rodzice 
wspólnie z dziećmi mogli sprawdzić swoje zmysły przy naszym laboratorium 
zmysłów. Przy pierwszym stanowisku trzeba było po zapachu poznać zioła, przy 
drugim za pomocą wzroku i dotyku odgadnąć przyprawy i strączki. Przy ostatnim 
stanowisku czekały na uczestników owoce, z których dowolnie mogły przygotować 
sobie owocowego szaszłyka.  
 
 
 

• Warsztaty dla firmy KULTURA W DRODZE 
 
Warsztaty przeprowadzono dla 40 dzieci w studio kulinarnym Food Lab Studio. 
Wydarzenie to było elementem szkolnej wycieczki zorganizowanej przez firmę 
KULTURA W DRODZE. 
 

• Dobroczynne Mikołajki  
 
Fundacja Szkoła na Widelcu wraz z wolontariuszami z firmy Tefal przygotowała 
niespodziankę dla grupy wyjątkowych dzieci. Fundacja spotkała się z pracownikami 
Tefal, ich rodzinami, wolontariuszami Szkoły na Widelcu oraz edukatorami i 
dietetykami, aby razem z dziećmi, będącymi pod opieką Zespołu do obsługi Placówek 
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2 w Warszawie wziąć udział w świątecznych 
warsztatach kulinarnych. Każde dziecko pracowało w parze z dorosłym, którego 
wylosowało. 
 

• Warsztaty dla Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) 
 
 
W studiu kulinarnym Food Lab Studio, Fundacja miała przyjemność organizować 
warsztaty dla dzieci z jednego z warszawskich Domów Dziecka, w których pomagali 
wolontariusze z firmy PZU. Było to spotkanie mikołajkowe dla tych dzieci. Wspólnie 
przygotowane zostały świąteczne potrawy. 
 
 

• Catering dla firmy EIP 
 
Fundacja zajmuje się również organizacją cateringów dla firm. Firma EIP skorzystała 
z oferty Fundacji podczas organizowania Wigilii dla ponad 200 pracowników. 
 
 

• W 2019 roku Fundacja regularnie przeprowadzała warsztaty dla szkół i przedszkoli. W 
zajęciach wzięły udziła takie placówki jak: SP 3 w Ząbkach, SP 289 w Warszawie, 
Zespół Szkół w Międzyborowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gniewoszowie, SP w 
Malcanowie, Przedszkole „Nefrytowy Zakątek” w Piasecznie, Przedszkole nr 7 
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„Promyk” w Wyszkowie (cykl 5 warsztatów w roku szkolnym 2019/2020), SP 4 w 
Piasecznie, SP 127 w Warszawie. 
 
 
 
 

8. Przedsięwzięcia zrealizowane w ramach działań Statutowych 
 

• Udział w corocznym biegu rodzinnym połączonym z piknikiem „Odważ się być 
zdrowym na Narodowym” organizowanym przez Instytut Matki i Dziecka, Ministerstwo 
Sportu i Turystyki oraz Fundację Legii.  
Przez cały dzień zarówno dzieci, jak i dorośli mogli spróbować swoich sił w biegach 
na 3 kilometry. Fundacja jak co roku przygotowała moc wrażeń – kilku etapową 
zabawę rodzinną: rodzice i dzieci drużynowo mogli przejść 3 etapy gry (rozpoznawanie 
produktów po dotyku, smaku i przygotowywanie drobnych przekąsek), by na koniec 
uzyskać nagrodę – drobne podarunki od Fundacji Szkoła na Widelcu.  

• Warsztaty dla Fundacji Instytut Matki i Dziecka 
 
Edukatorzy Fundacji przeprowadzili warsztaty w ramach rodzinnego pikniku 
organizowanego na terenie Instytutu Matki i Dziecka z okazji 5. Urodzin Fundacji 
Instytut Matki i Dziecka. 

• Szkolenia dla intendentek 
 
Fundacja przeprowadziła liczne wykłady dla pracowników placówek szkolnych m.in                    
w gm. Wiązowna, czy w Wyszkowie. 
 

• Fundacja była prelegentem/ uczestniczyła w wielu konferencjach, m.in. 
Ogólnopolskiej Konferencji Szkoły Terapii Karmienia od Pestki do Ogryzka, „ II 
Międzynarodowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia”, 
Konferencji Instytutu Pozytywnej Edukacji czy Kongresie organizowany przez Instytut 
Żywności i Żywienia. 

9. Podsumowanie 
 
Na stronie www.szkolanawidelcu.pl i www.dobrzejemy.szkolanawidelcu.pl Fundacja 
regularnie zamieszcza materiały edukacyjne dla dzieci, rodziców i pracowników szkół 
różnego szczebla. Wszystkie pomoce dydaktyczne są dostępne bezpłatnie. Oprócz 
scenariuszy zajęć z dziećmi, znaleźć tam można liczne artykuły i porady dotyczące 
wprowadzania zdrowych nawyków żywieniowych w życie dziecka, placówki 
edukacyjnej oraz całej rodziny. Fundacja prowadzi swoją politykę informacyjną 
również poprzez media społecznościowe: facebook, instagram i youtube, zwracając 
uwagę na niepokojące sygnały płynące z kraju oraz publikując szereg istotnych treści 
edukacyjnych, informujących oraz sprawdzonych i prostych przepisów na 
wartościowe dania. Nadal jednak nie rezygnuje z działań bezpośrednich 
prowadzonych w placówkach szkolnych, przedszkolnych i wychowawczych, które 
zazwyczaj przybierają formę wykładów połączonych z warsztatami kulinarnymi. 
Fundacja stara się utrzymywać dobre relacje z innymi podmiotami z sektora 
pozarządowego w celu współpracy przy realizacji swoich zbieżnych celów. Środki, 
które pozyskuje pochodzą z sektora publicznego oraz prywatnego. W 2019 roku udział 
w naszych warsztatach edukacyjno-kulinarnych wzięło ponad 4286 dzieci. 

http://www.szkolanawidelcu.pl/
http://www.dobrzejemy.szkolanawidelcu.pl/
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9. Finanse 
 
INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WG WPISU DO 

KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO  

 

1. ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU 

Uchwała nr 1 – zatwierdzenie sprawozdania za 2019r  

 

Uchwała nr 2 – podział zysku za 2019r  

 

2. INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW Z 
WYODRĘBNIENIEM ICH ŹRÓDEŁ, ODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ 
REALIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ W RAMACH CELÓW STATUTOWYCH Z 
UWZGLĘDNIENIEM KOSZTÓW TYCH ŚWIADCZEŃ 

W 2019r Fundacja uzyskała przychody w wysokości 622 723,82 zł. Na kwotę tę 

składają się:  

 

- darowizna osoby fizycznej                                        800,00  

- inne darowizny                                                          380,00  

 

- zbiórka internetowa                                              24 355,00  

- dotacje                                                                  10 000,00 

 

- działalność odpłatna pożytku publicznego         587 188,82  

 

Formą płatności dla w/w przychodów był przelew na rachunek bankowy 

 

3. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH NA: 
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W 2019r kwota poniesionych  kosztów ogółem wynosiła   783 700,47 zł w tym: 

 

   - koszty odpłatnej działalności statutowej    744 521,55 zł  

   - koszty administracyjne                                 19 149,75 zł 

   - pozostałe koszty operacyjne                         20 029,17 zł 

 

Koszty administracyjne w całości zostały uregulowane bezgotówkowa formą 

płatności tj przelew. 

Koszty odpłatnej działalności statutowej w kwocie 32 028,35 zł zostały rozliczone 

gotówkowo , pozostałą część tj. 712 493,20 zł rozliczono przelewem.  

 

4. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  
 

W 2019r fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej 

 

     5.  LICZBA OSÓB ZATRUDNIONYCH W FUNDACJI:  

W 2019r Fundacja zatrudniała dwóch pracowników na umowę o pracę na stanowisku 

dietetyka  i edukatora żywieniowego 

 

        5a    ŁĄCZNA KWOTA WYNAGRODZEŃ  

             W 2019r Fundacja poniosła koszt na  wynagrodzenia  

z tytułu umów cywilnoprawnych  w wysokości 208 367,37zł 

oraz umowy o pracę  w wysokości                       59 584,17zł 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 Łącznie                                                             267 951,54 zł.  

 

        5b Fundacja w 2019r nie wypłacała wynagrodzeń członkom zarządu ani innym 

organom fundacji 
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        5c. W związku z brakiem prowadzenia działalności gospodarczej, fundacja nie 

wypłacała wynagrodzenia osobom kierującym działalnością gospodarczą 

         

6.  UDZIELONE PRZEZ FUNDACJĘ PPH POŻYCZKI PIENIĘŻNE  

            W 2019r Fundacja nie udzieliła pożyczek pieniężnych .  

 

     7.    KWOTY NA RACHUNKACH BANKOWYCH  

            Fundacja w 2019 nie miała żadnych lokat na rachunkach bankowych.  

 

    8.  WARTOŚĆ NABYTYCH OBLIGACJI ORAZ WIELKOŚCI OBJĘTYCH UDZIAŁÓW 

LUB NABYTYCH AKCJI W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO  

    Fundacja w 2019r nie nabyła obligacji i nie objęła udziałów, akcji w spółkach prawa 

handlowego.  

 

     9.   NABYTE NIERUCHOMOŚCI, ICH PRZEZNACZENIE ORAZ WYSOKOŚĆ KWOT 

WYDATKOWANYCH NA TO NABYCIE  

 

     W 2019r fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości.  

 

    10.     NABYTE POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE i WARTOŚCI NIEMATERIALNE I 

PRAWNE  

 

   W 2019r fundacja nie nabyła żadnych środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych.  

 

      11.  WARTOŚĆ AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ FUNDACJI WE WŁAŚCIWYCH 

SPRAWOZDANIACH FINANSOWYCH DLA CELÓW STATYSTYCZNYCH  01.01.2019r-

31.12.2019r  

   

Aktywa trwałe                                                    0,00  
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Aktywa obrotowe                                     231 257,11  

W tym: 

Zobowiązania budżetowe                          34 270,52 

Zobowiązania  z tytułu  dostaw i usług     83 468,82 

 

12. DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE I 
SAMORZĄDOWE 

       W 2019r Fundacja zrealizowała : 

• Warsztaty edukacyjno-żywieniowe dla  

Gminy Gniewoszów z kwotą przychodu                                   808,94 zł 

Gminy Jaktorów z kwotą przychodu                                       1 056,92 zł 

Gminy Wyszków z kwotą przychodu                                      5 600,00 zł 

Rada Rodziców Przedszkole nr 11 z kwotą przychodu           1 400,00 zł 

Rada Rodziców SP 289 z kwotą przychodu                               975,61 zł 

Szkoła Podstawowa nr 3 Ząbki z kwotą przychodu                2 195,12 zł            

• Szkolenia z zakresu aktualnych zasad i wymagań dotyczących żywienia dzieci 

Gmina Wiązowna  z kwotą przychodu                                 4 500 ,00 zł 

Uniwersytet Warszawski z kwotą przychodu                       5 939,00 zł 

• Wykłady edukacyjne wraz z materiałami szkoleniowymi 

Miasto Stołeczne Warszawa z kwotą przychodu                   1 500,00 zł 

Miasto Tomaszów z kwotą przychodu                                   4 502,67 zł     

     

13. INFORMACJA O ROZLICZENIACH FUNDACJI Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH 
ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH A TAKŻE INFORMACJA W SPRAWIE 
SKŁADANYCH DEKLARACJI PODATKOWYCH 01.01.2019r-31.12.2019r 
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Podatek dochodowy od osób fizycznych  21 115 zł  

 

Podatek od towarów I usług      60 404 zł  

W 2019r Fundacja składała następujące deklaracje: PIT 4R, CIT 8, O, VAT 7K  

 

W związku z brakiem 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, 

Fundacja nie jest instytucją obowiązaną  o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu. 

 

W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono w Fundacji żadnych kontroli. 
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