
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI
ZA ROK 2020

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 Cooperacja

siedziba i adres fundacji 64-100 Leszno, ul. 17 Stycznia 115/8
aktualny adres do
korespondencji 64-100 Leszno, ul. 17 Stycznia 115/8

adres poczty elektronicznej fundacja.cooperacja@gmail.com

Regon 38485588200000

data wpisu w KRS 14.11.2019

numer KRS 0000813225

Dane członków
zarządu fundacji:

Imię i nazwisko oraz pełniona funkcja
(według aktualnego wpisu w KRS)
Monika Pawlak – Prezes
Ewelina Lasota – Wiceprezes

Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu).
Fundacja została powołana w celu prowadzenia działalności mającej na celu edukację i
integrację społeczno-kulturową zarówno w środowisku lokalnym jak i na płaszczyźnie
międzynarodowej, w szczególności poprzez:
● podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości
oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
● działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka
regionalnego;
● działalność na rzecz integracji cudzoziemców;
● działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
● działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
● działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości;
● działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
● działalność w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i
wychowania;
● działalność w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego;
● wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
● działalność w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego;



● działalność w obszarze turystyki i krajoznawstwa;
● działalność w obszarze porządku i bezpieczeństwa publicznego;
● działalność w obszarze upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka
oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
● działalność w obszarze pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych,
konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
● działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy między społeczeństwami;
● działalność w obszarze promocji i organizacji wolontariatu;
● działalność w obszarze promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
● działalność w obszarze rewitalizacji;
● działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1–32a.

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów
statutowych
(opis rzeczywiście prowadzonej działalności statutowej).

W ramach działalności statutowej Fundacja realizowała projekty dofinansowane z
różnych instytucji, między innymi:

-projekt pn. Ob(d)jazdowa kultura, ze środków Narodowego Centrum Kultury –
projekt dotyczył zwiększenia dostępu do kultury (w tym tzw. wysokiej) oraz
rozszerzenia oferty kulturalnej w regionie poprzez organizację warsztatów i wizyt
studyjnych - docierając z ofertą tam, gdzie dostęp do kultury jest ograniczony;
-projekt pn. Akcja integracja, ze środków Województwa Wielkopolskiego – projekt
dotyczył wspierania migrantów i migrantki w procesie integracji, m.in. poprzez
zapewnianie bezpłatnych lekcji języka polskiego, doradztwo świadczone w ramach
mobilnego infopunktu dla cudzoziemców i cudzoziemek oraz organizowanie działań
kulturalno-animacyjnych;
-projekt pn. Gozdno i Biegoszów-poznajemy dzieje, odkrywamy tajemnice, ze
środków Narodowego Instytutu Dziedzictwa – projekt dotyczył promocji i ochrony
materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego poprzez kultywację
lokalnych tradycji, legend i historii oraz ich utrwalanie;
-projekt pn. Małe podróże po wielkiej kulturze, ze środków Fundacji PZU – projekt
dotyczył zwiększenia dostępu do kultury (w tym tzw. wysokiej) oraz
rozszerzenia oferty kulturalnej w regionie poprzez organizację warsztatów i wizyt
studyjnych - docierając z ofertą tam, gdzie dostęp do kultury jest ograniczony;
-projekt pn. Głos Młodych Krzywińskich Obywateli, ze środków FRSE – projekt
dotyczył pobudzenia aktywności społecznej i obywatelskiej oraz promowania
demokracji poprzez animowanie i wspieranie różnych środowisk, w różnym wieku.

Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych.
Fundacja realizowała zadania statutowe na podstawie podpisanych umów:

-projekt pn. Ob(d)jazdowa kultura, ze środków Narodowego Centrum Kultury w
kwocie 38.996,71 zł, umowa nr 3/2020/NCK/EP zawarta w dniu 02.06.2020.
-projekt pn. Akcja integracja, ze środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie
18.000,00 zł, umowa nr U40/ROPS/2020 zawarta w dniu 04.06.2020.
-projekt pn. Gozdno i Biegoszów-poznajemy dzieje, odkrywamy tajemnice, ze
środków Narodowego Instytutu Dziedzictwa w kwocie 18.865,40 zł, umowa nr
 NID/WDD/58/20 zawarta w dniu 20.08.2020.
-projekt pn. Małe podróże po wielkiej kulturze, ze środków Fundacji PZU w kwocie
13.500,00 zł, umowa nr 23/KK/2020 zawarta w dniu 19.10.2020.



-projekt pn. Głos Młodych Krzywińskich Obywateli, ze środków FRSE w kwocie
85.478,86 zł (transza 1), umowa nr 2020-2-PL01-KA347-082636 zawarta w dniu
08.10.2020.

3. Działalność gospodarcza: informacja, czy fundacja prowadzi działalność
gospodarczą (niepotrzebne skreślić): TAK PROWADZIŁA / 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).

Nie dotyczy

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).
1. UCHWAŁA  NR  1/03/2020 ZARZĄDU FUNDACJI COOPERACJA w sprawie:

sprawozdań finansowych za rok 2019
2. UCHWAŁA  NR  1/06/2020 ZARZĄDU FUNDACJI COOPERACJA w sprawie:

przyjęcia do realizacji projektu Ob(d)jazdowa kultura.
3. UCHWAŁA  NR  2/06/2020ZAR ZĄDU FUNDACJI COOPERACJA w sprawie:

przyjęcia do realizacji projektu Akcja integracja.
4. UCHWAŁA  NR  1/08/2020 ZARZĄDU FUNDACJI COOPERACJA w sprawie:

przyjęcia do realizacji projektu Gozdno i Biegoszów-poznajemy dzieje,
odkrywamy tajemnice.

5. UCHWAŁA  NR  1/10/2020 ZARZĄDU FUNDACJI COOPERACJA w sprawie:
przyjęcia do realizacji projektu Głos Młodych Krzywińskich Obywateli.

6. UCHWAŁA  NR  2/10/2020 ZARZĄDU FUNDACJI COOPERACJA w sprawie:
przyjęcia do realizacji projektu Małe podróże po wielkiej kulturze.

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).
W 2020 roku Fundacja uzyskała następujące przychody:
Realizacja projektów z uzyskanych dofinansowań i prowadzonych działań
statutowych:
-projekt pn. Ob(d)jazdowa kultura, ze środków Narodowego Centrum Kultury w
kwocie 38.996,71 zł;
-projekt pn. Akcja integracja, ze środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie
18.000,00 zł
-projekt pn. Gozdno i Biegoszów-poznajemy dzieje, odkrywamy tajemnice, ze
środków Narodowego Instytutu Dziedzictwa w kwocie 18.865,40 zł,
-projekt pn. Małe podróże po wielkiej kulturze, ze środków Fundacji PZU w kwocie
13.500,00 zł;
-projekt pn. Głos Młodych Krzywińskich Obywateli, ze środków FRSE w kwocie
85.478,86 zł (transza 1),
-podejmowane działania statutowe przyniosły przychów w kwocie 10.950,00 zł,
-otrzymane darowizny na realizację celów statutowych w kwocie 1.900,00 zł.
Całość uzyskanych przychodów wynosi: 187.690,97 zł



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).
Nie dotyczy

Przychody ogółem:
187.690,97 zł

w tym przychody
uzyskane w
gotówce:

0,00 zł

Jeżeli działalność gospodarcza była prowadzona:
wynik finansowy z prowadzonej działalności
gospodarczej
(tj. przychody minus koszty)

Nie dotyczy

procentowy stosunek przychodu osiągniętego z
działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z
pozostałych źródeł

Nie dotyczy

6. Informacje o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych 100.127,78 zł
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe

itp.)
0,00 zł

c) działalność gospodarczą 0,00 zł
d) pozostałe koszty 430,83 zł

w tym koszty poniesione w gotówce na:
a) realizację celów statutowych 0,00 zł
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe

itp.)
0,00 zł

c) działalność gospodarczą 0,00 zł
d) pozostałe koszty 0,00 zł

7. Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w fundacji.
a) łączna liczba osób zatrudnionych w fundacji z

podziałem
według zajmowanych stanowisk oraz

Nie dotyczy

liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności
gospodarczej

Nie dotyczy

b) łączna kwota wynagrodzeń wypłacanych przez
fundację:
w tym:

Nie dotyczy

wynagrodzenia Nie dotyczy
nagrody Nie dotyczy
premie Nie dotyczy



inne świadczenia Nie dotyczy
wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie
w działalności gospodarczej

Nie dotyczy

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

łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji, z podziałem na:
wynagrodzenia 0,00 zł
nagrody 0,00 zł
premie 0,00 zł
inne świadczenia 0,00 zł

Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
wypłaconego osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem
na:
wynagrodzenia 0,00 zł
nagrody 0,00 zł
premie 0,00 zł
inne świadczenia 0,00 zł

7. d) Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia.
Na podstawie umów cywilnoprawnych było zatrudnionych 7 osób, którym wypłacono
wynagrodzenia w kwocie 57.300,00 zł

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.
Nie dotyczy

7. f) Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku
lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
(należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego).
mBank – konto w złotówkach – kwota 11.986,80 zł
mBank – konto walutowe/euro – kwota 62.706,36 zł / 13.768 euro
Santander – konto w złotówkach – kwota 13.500,00 zł

Wysokość środków finansowych zgromadzonych w gotówce
Nie dotyczy

7. g) Dane o wartościach nabytych obligacji oraz objętych udziałów lub nabytych akcji
w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek.
Nie dotyczy

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



7. i) Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych.
Nie dotyczy

7. j) Dane o wartościach aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych
sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych (należy podać
dwie wartości).
Aktywa, w tym:
-inwestycje krótkoterminowe, w tym:
--stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Fundacji wynosi 88.190,13 zł.
-należności krótkoterminowe, w tym:
--należność od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, dotycząca realizowanego
projektu pn. Głos Krzywińskich Młodych Obywateli, w okresie dwóch lat, transza II
zostanie wypłacona po złożeniu sprawozdania z realizowanego zadania. Kwota drugiej
transzy to 21.318,10 zł.
Pasywa, w tym:
-fundusz własny, w tym:
--fundusz statutowy (założycielski) Fundacji wynosi 1.000,00 zł,
--zysk netto Fundacji wynosi 87.126,36 zł.
-zobowiązania i rezerwy na zobowiązana, w tym:
--zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 63,77 zł,
--rozliczenia międzyokresowe, dotyczą przechodów przeszłych okresów od Fundacji
Rozwoju Systemu Edukacji, dotyczących realizowanego projektu pn. Głos
Krzywińskich Młodych Obywateli, w okresie dwóch lat, transza II zostanie wypłacona
po złożeniu sprawozdania z realizowanego zadania. Kwota drugiej transzy to
21.318,10 zł.

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).
Nie dotyczy

9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a
także informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych.
Fundacja złożyła deklaracje PIT-4, PIT-11 oraz CIT-8

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).

x
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.
Nie dotyczy

§ 3. Informacja o przeprowadzonych w fundacji kontrolach w okresie sprawozdawczym
oraz informacja o ich wynikach (należy wskazać organy kontrolujące i zakres kontroli).
Nie dotyczy

§ 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:

Telefon: 603 118 624


