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AKTYWA

A. AkĘwa trwał$, W tyrn: 0,00 0,00
- środki trwałe 0,00 0,00

B. Aktywa obrotswę' w Ęm: 16 287,00 4 A73,95
- zepesy 0,00 0,00
- nalęŻności kr tkoterminowę 7 067,55 0,00

C. lt{alezne wpŁaW na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00
D- TJ dziaŁy {akcj e) własne 0,00 0,00

Aktywataz,ffirr 16 287,00 4 A73,95
PASYWA

A. Kapitał {fundusz} wŁasilY, w tym: -5 588,93 4 073,95
- kapitał {fundusz} podstawowy 1 000,00 1 000,00

B. Zob*wiązanta i ręzerwy na zgbowiązawa, w tytrt: 21 975,93 0,00
* ręzęrw na złbawiązania 0,00 0,00
* zobowiązantaz tytufu kredytow i płźryczek 0,00 0,00
PasywłruZefn 16 287,00 4 A73,95
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I. Informacje ogÓlne
1.

Funda cjaWblność i Pokoj
0 1 _65 1 Y/ar szill'łaul' Gwięździsta 5 ęl7
NIP: 525Ż498321, REGON: 142789291 1, KRS:0000377302
2,
Fundacja działa fla łzas nieokreślony'
J.
Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.

4.
Zastosowano zasady wyceny aktyw w i pasyw w zgodnie z ustawąo rachunkowości dla jednostek
mikro, o kt rych mowa w art.3 ust.la pkt 2 ustawy.
5.
Sprawozdanie sporuT1zono pruy założeniukontynuacji działalności przez jednostkę w roku
następnym' Nie wysĘliły okoliczności wskazujące na zagrożenie konĘnuowania działalności.

II. Bilans
1.

Aktywa trwałe jednostki wynoszą 0zł. Jednostka nie posiada środk w trwĄch.
2.

Jednostka posiada aktywa obrotowe tylko w formie środk w pieniężnych w wysokości4o73,95zŁ
gromadzonych na rachunku bankowym.
J.
Fundusz statutowy wynosi l 000,00zł.
4.
Jednostka nie posiada żadnych zobowią?arl i nie tworzyła żadnych rezerw.

III. Rachunek zysk w i strat
l.
Przychody jednostki wyniosły 43885,79zł i pochodziĘ w całości z wpłat od os b prywatnych.
2.
Koszty działalności stafutowej wyniosły 337 30,3Lzł.
3.
Koszty administracyjne wynio sły 492,60zł
4.
Jednostka zan nęłarok zyskiem w kwocie 9662,882ł.
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Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Wolność i Pokój w 2015r

Fundacja Wolność i Pokój

ul. Gwieździsta 5c m7, Warszawa

wpisana w dniu 02.02.2011r do KRS pod nr 0000377302
NIP: 525-429-83-21
REGON: 1427892911

skład Zarządu:
Jarosław Dubiel prezes zarządu
Zuzanna Dąbrowska 
Dariusz Zalewski

skład Rady Fundacji:
Małgorzata Tarasiewicz przewodnicząca
Małgorzata Gorczewska
Marek Krukowski
Wojciech Bafeltowski
Piotr Odrzywołek
Zdzisław Kulawik

W 2015r Fundacja realizowała następujące cele statutowe.

I. Pomoc społeczna dla uczestników Ruchu Wolność i Pokój
Fundacja w 2015r udzieliła pomocy społecznej uczestnikom Ruchu Wolność i Pokój w ogólnej wysokości 
26.969,00zł w formie pieniężnej. Pomoc społeczna została udzielona osobom chorym i będącym w trudnej 
sytuacji materialnej. W tym celu zarząd Fundacji powołał fundusz pomocowy, na koncie którego były 
ewidencjonowane wpłaty celowe darczyńców. Ogółem na fundusz pomocowy wpłynęło 29.214,00zł. Raport z 
dokonywanymi wpłatami był na bieżąco publikowany na stronie internetowej Fundacji.

Koszt działania:    26.969,00 zł

II. Ochrona dziedzictwa kulturowego i propagowanie idei Ruchu Wolność i Pokój
1.
Powyższe cele opisane w rozdziale 2 statutu Fundacji realizowano poprzez  kontynuację prowadzenia strony 
internetowej, gdzie publikowano liczne artykuły i polemiki.

Koszt działania:    1.710,40 zł
2.
Z okazji 30 rocznicy powstania Ruchu Wolność i Pokój oraz 71 rocznicy śmierci patrona Ruchu WiP Otto 
Schimka wydano książkę z tekstami zebranymi na 30 rocznicę marszu WiP do grobu Schimka w Machowej.
Publikację wydano w ramach Biblioteki Fundacji WiP. Została ona również przekazana nieodpłatnie do 75 
bibliotek uniwersyteckich i akademickich w kraju.

Koszt działania:    1.206,41 zł
3.
Zorganizowano marsz do grobu Otto Schimka w Machowej oraz miejsca jego stracenia w lasach za wsią 
Lipiny. Marsz miał charakter rocznicowy i integracyjny środowiska uczestników Ruchu Wolność i Pokój. 
Wydarzenie realizowane było ze środków własnych uczestników spotkania i wpłat celowych dokonanych 
przez uczestników.

Koszt działania:      547,50 zł

III. Dokończenie realizacji zadania publicznego

Fundacja dokończyła realizację zadania publicznego zleconego w 2014r przez Ministerstwo Spraw 



Zagranicznych RP – projekt pod nazwą „Ponad granicami”.
W roku sprawozdawczym dokończono pracę nad scenopisem do filmu. Zgodnie z umową na 
realizację zadania ten etap miał być finansowany ze środków własnych Fundacji.

Koszt działania:  3.297,00 zł

Wybrane zagadnienia finansowe Fundacji

I. Przychody Fundacji: 43.885,79 zł

II. Koszty działalności statutowej: 33.730,31 zł

III. Koszty administracyjne: 492,60 zł

IV. Wynik finansowy na działalności: + 9.662,88 zł

V. Stan gotówki na dzień 31.12.2015r. : 4.073,95 zł

VI. Stan należności: 0 zł

VII. Stan zobowiązań: 0 zł

Informacje uzupełniające

1. Członkowie władz Fundacji nie pobierali wynagrodzenia w związku z pełnionymi funkcjami.
2. Fundacja nie zatrudniała osób na umowę o pracę.
3. Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.
4. Fundacja nie udzielała pożyczek oraz nie dokonywała darowizn członkom władz Fundacji ani ich 
rodzinom.
5. Fundacja nie dokonywała zakupu nieruchomości, środków trwałych ani żadnych papierów wartościowych.
6. Fundacja nie posiada żadnych zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych czy publiczno-prawnych.
7. Fundacja środki pieniężne gromadzi na rachunku bankowym w Banku PEKAO S.A.
8. W Fundacji nie było przeprowadzonych żadnych kontroli.

Zarząd Fundacji Wolność i Pokój
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w tym m.in. dla nieprowadących działalności gospodarczej stowanyszen
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2AM 2415
A. Prrychody podstawawej ziaŁahności opsracyjnej i zrłwnanę znimi,,

wfyry_.-"_.__ .. 43 306,95 43 885,79
* zmiana stanu produkt,Ó* izwĘk$
yaro$ę uJ.gryĘp) 0,00 0,00

B. Kos3txpodstawowej-dzi.lłalno*ioperacyjnęj 57 942,59 34 222,91
I 0,00 0,00
il ZTży:ię ma!ęri$ w. i. ?nęrsii 0,00 0,00
III 0,00 0,00
rv. PozostaŁe Łosz.ry 57 842,59 34 222,91
C. Pteo*3łe pralshody i ąyski, w tyrn: 0,00 0,00

- ?Ępliza.gja Tirrtojgi *Hwow 0,00 0,00
D. Pozost$e kogzfy Łstrafy,. Y!ym: 0,00 0,00

-3Ęual iz*gj * Yąrt?ści aktyw w 0,00 0,00
E. Podatek dochodowy 0,00 0,00
F. wy*iŁfi***o*y-o*tto.9goł** {'-B+C-D{), * ty* -14 535,64 I 662,99
I Na*yzkŁpŁzychgdollna{Ęosztarni(wartq!śdodatnia) 7 946,71 I 662,99
il -14 535,64 { 5gg,g3
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