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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

FUNDACJI POLKI MOGĄ WSZYSTKO za rok 2020

INFORMACJE OGÓLNE
 
Misją Fundacji Polki Mogą Wszystko jest służenie dzieciom, aby dzieciństwo było jak najlepsze.

Nasze działania opieramy na cytacie wielkiego przyjaciela dzieci Janusza Korczaka 

„…dać dziecku całe powietrze, słońce, całą życzliwość, jaka mu się należy, 

niezależnie od zasług czy win, zalet czy przywar”.

W ciągu minionych lat przeznaczyliśmy na pomoc dzieciom kilkanaście milionów złotych. Fundację 
wspierają wolontariusze, współpracujemy z rodzinami zastępczymi, przekazaliśmy kilkaset stypendiów 
i przeprowadziliśmy tysiące godzin szkoleń, sfinansowaliśmy kilka tysięcy godzin rehabilitacji dla dzieci 
niepełnosprawnych, wydaliśmy wiele publikacji o rodzinnych formach opieki zastępczej i co roku 
przekazujemy kilkaset prezentów dzieciom z ubogich rodzin. Przekazaliśmy również granty i darowizny dla 
organizacji pozarządowych i podmiotów, z których wsparcia korzystają dzieci.
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1. Dane fundacji:
 
Adres:    ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa
Tel/fax:   0 22 584 22 89
e-mail:    biuro@fpmw.pl
Strona internetowa:  www.fpmw.pl

Bank i numer konta:  mBank 72 1140 1010 0000 5494 1000 1001
Subkonta:   mBank 45 1140 1010 0000 5494 1000 1002

mBank 18 1140 1010 0000 5494 1000 1003
mBank 61 1140 1010 0000 5494 1000 1005
mBank 07 1140 1010 0000 5494 1000 1007
mBank 77 1140 1010 0000 5494 1000 1008
mBank 50 1140 1010 0000 5494 1000 1009

Władze organizacji:  Rada Fundacji
    Zarząd Fundacji

Data Rejestracji:  20.12.2001 r.
Numer KRS:   0000074781
Numer Regon:  017162554

Zarząd Fundacji:
 
Prezes Zarządu: Joanna Luberadzka-Gruca
Wiceprezes Zarządu: Alicja Modzelewska-Warec
Członek Zarządu: Izabela Bochenek-Strauss
 
Członkowie Zarządu Fundacji nie pobierają 
wynagrodzenia za funkcje pełnione w zarządzie.

Rada Fundacji:
 
Małgorzata Sobońska-Szylińska, Prawnik
Marek Jakóbisiak, Profesor Immunologii
Marek Kościkiewicz, Muzyk
 
Członkowie Rady Fundacji nie pobierają 
wynagrodzenia za funkcje pełnione w radzie.
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2. Cele organizacji:
 
Fundacja prowadzi działalność na rzecz:
 

dzieci i młodzieży, w szczególności wychowujących się w pieczy zastępczej lub z rodzin wielodzietnych,1. 
rozwoju i upowszechnienia rodzinnej opieki zastępczej,2. 
grup szczególnego ryzyka, a w szczególności trudnej młodzieży, w tym młodzieży pochodzącej  3. 
z rodzin w kryzysie lub sprawiających problemy wychowawcze,
kobiet samotnie wychowujących dzieci, 4. 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,5. 
ofiar klęsk żywiołowych i działań wojennych,6. 
innych osób, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w stosunku 7. 
do społeczeństwa.

 
Fundacja prowadzi działalność o charakterze pożytku publicznego w zakresie realizacji następujących celów:
 

pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 1. 
wyrównywania szans tych rodzin i osób;
wspierania i wyrównywania szans dzieci i młodzieży wychowującej się w pieczy zastępczej, w tym 2. 
dzieci biologicznych opiekunów zastępczych,
podnoszenia kompetencji i integracji społecznej opiekunów zastępczych,3. 
wspierania integracji zawodowej i społecznej grup szczególnego ryzyka, przede wszystkim 4. 
trudnej młodzieży, w tym młodzieży pochodzącej z rodzin w kryzysie lub sprawiającej problemy 
wychowawcze;
świadczenia pomocy w zakresie opieki społecznej na rzecz kobiet samotnie wychowujących dzieci;5. 
działalności charytatywnej;6. 
ochrony i promocji zdrowia;7. 
działania na rzecz osób niepełnosprawnych;8. 
wypoczynku dzieci i młodzieży;9. 
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upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;10. 
upowszechniania wśród kobiet programów dotyczących godzenia ról zawodowych i rodzicielskich;11. 
nauki, edukacji, oświaty i wychowania;12. 
porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;13. 
pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;14. 
promocji i organizacji wolontariatu wśród młodzieży i dorosłych;15. 
promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy;16. 
działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje 17. 
pozarządowe w zakresie określonym w niniejszym paragrafie Statutu.

 
Fundacja realizuje swoje cele nieodpłatnie poprzez:
 

organizowanie i udział w finansowaniu akcji mających promować ochronę zdrowia dzieci i kobiet,1. 
organizowanie i udział w finansowaniu akcji dożywiania dzieci, 2. 
finansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji dzieci,3. 
pomoc w zakupie sprzętu medycznego dla placówek zajmujących się leczeniem dzieci, 4. 
dofinansowywanie działalności rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i domów dziecka 5. 
oraz schronisk dla samotnych matek,
organizowanie akcji społecznych promujących rodzinną opiekę zastępczą,6. 
organizowanie i udział w finansowaniu podnoszenia kompetencji opiekunów zastępczych,7. 
zakup podręczników i pomocy naukowych dla dzieci z rodzin w kryzysie,8. 
fundowanie stypendiów socjalnych i naukowych dla dzieci, 9. 
organizowanie placówek świadczących pomoc w uzyskaniu przez dzieci i ich rodziców odpowiednich 10. 
porad dotyczących praw dziecka i praw kobiet samotnie wychowujących dzieci,
organizowanie działań doradczych dla osób bezrobotnych w zakresie aktywizacji zawodowej;11. 
organizowanie akcji społecznych dla bezrobotnych, promujących kształcenie, dokształcanie i podwyższanie 12. 
kwalifikacji zawodowych w tych dziedzinach, które odpowiadają potrzebom rynku pracy;
organizowanie akcji integracyjnych, mających na celu wspieranie młodzieży w zdobywaniu 13. 
wykształcenia i osiągnięciu samodzielności;
organizowanie akcji społecznych w zakresie finansowego i psychicznego wspierania kobiet samotnie 14. 
wychowujących dzieci;
prowadzenie doradztwa i udzielanie doraźnej pomocy dla kobiet pracujących i wychowujących 15. 
dzieci, w zakresie godzenia ról zawodowych i rodzicielskich;
organizowanie akcji adresowanych do pracodawców, promujących niestandardowe formy zatrudniania 16. 
dla kobiet wychowujących dzieci;
organizowanie akcji integracyjnych, mających na celu wspieranie osób niepełnosprawnych;17. 
upowszechnianie wśród społeczeństwa instytucji wolontariatu, poprzez organizowanie szkoleń dla 18. 
przyszłych wolontariuszy, zachęcanie młodzieży i dorosłych do czynnego uczestnictwa w akcjach 
organizowanych przez Fundację;
organizowanie, prowadzenie i wspieranie badań w zakresie związanym z celami Fundacji, o których 19. 
mowa w § 9 Statutu;
organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz wydawanie książek związanych z realizacją celów Fundacji, 20. 
o których mowa w § 8 Statutu.
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3. Główne zdarzenia prawne:

Wykaz zobowiązań działalności statutowej zabezpieczonych 

na majątku Organizacji
nie występują

Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez 

Organizację gwarancji i poręczeń) związanych z działalnością 

statutową

nie występują

 4. Odpisy Uchwał Zarządu i Rady Fundacji:
 

ZARZĄD FUNDACJI:

UCHWAŁA ZARZĄDU FUNDACJI POLKI MOGĄ WSZYSTKO 1/01/2020

„Zarząd FUNDACJI POLKI MOGĄ WSZYSTKO postanawia, przeznaczyć środki z alokacji 1% 

za rok podatkowy 2019, w pierwszej kolejności na pomoc dla kobiet w trudnej sytuacji, 

w tym cierpiących na poważne choroby i z niepełnosprawnością.”

Uchwała została podjęta jednomyślnie.
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UCHWAŁA ZARZĄDU FUNDACJI POLKI MOGĄ WSZYSTKO 1/03/2020

„Działając na podstawie § 20. Statutu FUNDACJI POLKI MOGĄ WSZYSTKO, Zarząd 

FUNDACJI POLKI MOGĄ WSZYSTKO po zapoznaniu się z planem działania, obejmującym 

stałe programy m.in.:

Organizację wolontariatu na rzecz dzieci z pieczy zastępczej,• 

Fundusz stypendialny dla wychowanków pieczy zastępczej,• 

Wsparcie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych,• 

Pomoc dla kobiet w trudnej sytuacji, w tym cierpiących na poważne choroby  • 

i z niepełnosprawnością oraz dzieci potrzebujących pomocy,

zatwierdza plan działania oraz w związku z sytuacją związaną a pandemią COVID-19  

w Polsce podejmuje decyzję o monitorowaniu i włączeniu FUNDACJI POLKI MOGĄ WSZYSTKO 

w działania na rzecz osób i instytucji wymagających wsparcia w związku z pandemią.”

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

UCHWAŁA ZARZĄDU FUNDACJI POLKI MOGĄ WSZYSTKO 2/03/2020

„Działając na podstawie § 20. Statutu FUNDACJI POLKI MOGĄ WSZYSTKO, Zarząd FUNDACJI 

POLKI MOGĄ WSZYSTKO, po zapoznaniu się z budżetem dostosowanym do sytuacji związanej 

z pandemią COVID-19 w Polsce obejmującym kwotę przychodów (w tym darowizn rzeczowych) 

770.226,61 zł i kosztów 761.389,82 (w tym darowizn rzeczowych) postanawia zatwierdzić 

budżet z zastrzeżeniem, że w przypadku otrzymania w ciągu roku dodatkowych środków 

finansowych możliwe jest wprowadzenie modyfikacji planów i budżetu.”

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

UCHWAŁA ZARZĄDU z dnia 27 kwietnia 2020 r.

„Działając na podstawie art. 37 rozporządzenia Parlamenty Europejskiego i rady (UE) 

2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przestrzeganiem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. Nr 119, 

str. 1) Zarząd Edipresse niniejszym postanawia powołać Inspektora Ochrony Danych  

w osobie Katarzyny Zaklikockiej.”

UCHWAŁA ZARZĄDU FUNDACJI POLKI MOGĄ WSZYSTKO 1/06/2020

„Działając na podstawie § 19 Statutu FUNDACJI POLKI MOGĄ WSZYSTKO, Zarząd  

w dniu 10 czerwca 2020 roku, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok 
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2019, podejmuje uchwałę o przyjęciu sprawozdania finansowego obejmującego bilans 

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów 

wykazuje kwotę: 496.914,85 zł oraz rachunek zysków i strat wykazujący wynik 

finansowy w wysokości: -129.175,79 zł i przedłożeniu go do zaopiniowania Radzie 

FUNDACJI POLKI MOGĄ WSZYSTKO.”

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

RADA FUNDACJI:

UCHWAŁA NR 1/2020

Rada Fundacji Polki Mogą Wszystko z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 19, 

wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000074781, w składzie: 

Małgorzata Sobońska-Szylińska,• 

Marek Jakóbisiak, oraz• 

Marek Kościkiewicz • 

zgodnie z § 26 Statutu Fundacji oraz art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości 

podejmuje uchwałę następującej treści:

„Rada Fundacji Polki Mogą Wszystko postanawia powierzyć firmie „BETA” Auditing 

Beata Rękawek, 02-781 Warszawa, ul. Czapli 43, przeprowadzenie badania sprawozdania 

finansowego Fundacji Polki Mogą Wszystko za rok obrotowy 2019”.

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

UCHWAŁA NR 1a/2020

Rada Fundacji Polki Mogą Wszystko z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 19, 

wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000074781, w składzie: 

Małgorzata Sobońska-Szylińska,• 

Marek Jakóbisiak, oraz• 

Marek Kościkiewicz • 

zgodnie z § 26 Statutu Fundacji oraz art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości 

podejmuje uchwałę następującej treści:

„Rada Fundacji Polki Mogą Wszystko postanawia uchylić uchwałę o powierzeniu firmie 

„BETA” Auditing Beata Rękawek, 02-781 Warszawa, ul. Czapli 43, przeprowadzenie badania 

sprawozdania finansowego Fundacji Polki Mogą Wszystko za rok obrotowy 2019 i jednocześnie 
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postanawia odstąpić od badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019. 

Powodem podjęcia uchwały jest wniosek Zarządu Fundacji Polki Mogą Wszystko. 

Jednocześnie Rada Fundacji Polki Mogą Wszystko zobowiązuje Zarząd Fundacji, aby  

w ramach bilansu otwarcia badania finansowego roku bieżącego 2020, dokonana 

została przez audytora ocena prawidłowości prowadzenia ksiąg za rok 2019.”

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Uchwała nr 2/2020

„Rada FUNDACJI POLKI MOGĄ WSZYSTKO postanawia po rozpatrzeniu, przedłożonego 

jej przez Zarząd FUNDACJI POLKI MOGĄ WSZYSTKO, sprawozdania merytorycznego  

z działalności Fundacji zatwierdzić sprawozdanie merytoryczne z działalności 

Fundacji za rok 2019, zapierające opis podjętych działań w ramach programów:

1. Program “Zobacz lepszą przyszłość” – Współpraca z firmą Essilor

2. II Ogólnopolskie Spotkanie Organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej i Jednostek 

   Samorządu Terytorialnego “Kierunek – dziecko” /działalność odpłatna/

3. Kongres Rodzicielstwa Zastępczego /działalność odpłatna/

4. Organizacja wolontariatu na rzecz dzieci z pieczy zastępczej

5. Fundusz stypendialny dla wychowanków pieczy zastępczej

6. Młodzież w działaniu – SC Johnson z myślą o innych

7. Konkursy i nagrody:

  a. Nauczyciel Mediator,

  b. X Mazowiecki Konkurs Plastyczny “Tęczowy Świat Krzysia – Motyle”

  c. Książka Roku – konkurs Polskiej Sekcji Ibby

  d. “Zgarnij plecak” i “Zgarnij plecak – junior”.

8. Akcje:

  a. Qurier Świętego Mikołaja

  b. “Wznieś się na szczyt” – patronat honorowy,

  c. Organizacja kursu języka angielskiego dla naszej podopiecznej,

  d. 20-lecie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie,

  e. “Wyprawka z serca”,

  f. Wsparcie dzieci z Ukrainy,

  g. “Wypełnij worek”,

  h. Zorganizowaliśmy 2 szkolenia dla specjalistów i rodziców zastępczych z zakresu  

     pracy z dziećmi z doświadczeniem traumy /działalność odpłatna/

9. Ponadto w 2019 r. pozyskaliśmy darowizny w ramach akcji:

  a. “Twoja twarz brzmi znajomo”

  b. “Restaurant Week”

10. Działalność pożytku publicznego finansowana z alokacji 1% podatku w 2019 roku  

    pomogliśmy 50 dzieciom chorym I niepełnosprawnych w leczeniu i rehabilitacji.
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11. Przynależność do organizacji parasolowych:

  a. Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej.

  b. Forum Darczyńców w Polsce.”

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Uchwała 3/2020

„Rada FUNDACJI POLKI MOGĄ WSZYSTKO po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego FUNDACJI 

POLKI MOGĄ WSZYSTKO za rok obrotowy 2019 postanawia zatwierdzić sprawozdanie 

finansowe Fundacji za rok obrotowy 2019 składające się z:

1. Bilansu o sumie bilansowej 496.914,85 zł.

2. Rachunku wyników o wyniku finansowym -129.175,79 zł.

3. Informacji o wyniku na działalności statutowej -38 345,21 zł.

Rada Fundacji decyduje o pokryciu straty bilansowej z zysku z lat ubiegłych.”

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Uchwała nr 4/2020

„Rada FUNDACJI POLKI MOGĄ WSZYSTKO postanawia udzielić absolutorium wszystkim 

dotychczasowym członkom zarządu FUNDACJI POLKI MOGĄ WSZYSTKO działającym w roku 

2019:

1. Joannie Luberadzkiej-Gruca, Prezesowi Zarządu  udzielić absolutorium,

2. Alicji Modzelewskiej-Warec, Wiceprezesowi Zarządu  udzielić absolutorium,

3. Izabeli Bochenek-Strauss, Członkowi Zarządu   udzielić absolutorium,

z wykonania przez nich obowiązków członków Zarządu.”

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Kontrole działalności Fundacji w 2020 roku nie zostały przeprowadzone.
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5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów:

Darowizny 735 160,09 zł

 w tym: przychody z działalności o charakterze pożytku publicznego 735 160,09 zł

Uzyskane odsetki 298,36 zł

Inne 30 264,66 zł

Zapisy i spadki 0,00 zł

Środki ze źródeł publicznych

 w tym: z budżetu państwa

        z budżetu gminy

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Pozostałe przychody - działalność statutowa odpłatna 0,00 zł

Razem 765 723,11 zł

6. Informacje o odpłatnych świadczeniach:

Fundacja w 2020 r. nie prowadziła działalności statutowej odpłatnej

7. Informacja o poniesionych kosztach:

Realizacja celów statutowych 672 502,12 zł

  w tym: działalność o charakterze pożytku publicznego 672 502,12 zł

Pozostałe koszty operacyjne 25 264,66 zł

Koszty finansowe 0 zł

Administracja 70 803,67 zł

Działalność statutowa odpłatna* 1 162,00 zł

Razem 887 899,11 zł

 
* Koszty wynikają z przygotowań do wydarzeń, które nie doszły do skutku w związku z epidemią COVID-19. 
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 8. Dane o zatrudnieniu:

Liczba osób zatrudnionych:

Joanna Luberadzka-Gruca Dyrektor Fundacji cały etat

Joanna Kuzebska Kierownik Fundacji 1/2 etatu

Łukasz Piecuch Asystent cały etat

Zofia Kaliszewska Księgowa 3/4 etatu

Joanna Srebnicka
Koordynator ds. Ochrony Praw  

i Bezpieczeństwa Dziecka 
3/4 etatu

Fundacja Polki Mogą Wszystko nie zatrudnia osób w działalności gospodarczej.

9. Dane o wynagrodzeniach:

Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń ogółem: 284 838,52 zł

Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę 233 660,09 zł

Nagrody 0,00 zł

Premie 1 000,00 zł        

Inne świadczenia (świadczenia urlopowe, opieka lekarska) 12 308,09 zł

Narzuty na wynagrodzenia 37 870,34 zł

Wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w działalności 

gospodarczej
0,00 zł 

 

10. Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego 

wynagrodzenia dla członków Zarządu i innych 

organów Fundacji lub osób kierujących 

działalnością gospodarczą:

Wysokość rocznego wynagrodzenia 

wypłacanego członkom zarządu i innych 

organów fundacji:

Członkowie Zarządu nie otrzymali w 2020 

roku wynagrodzenia z tytułu pełnionych 

w tych organach funkcji.

Wysokość rocznego wynagrodzenia wypłacanego 

członkom innych organów fundacji:

Członkowie Rady Fundacji Polki Mogą Wszystko 

nie otrzymali w 2020 roku wynagrodzenia.

Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej w związku z czym nie wypłacano 

wynagrodzeń osobom kierującym tą działalnością.
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11. Dane o wynagrodzeniach od umów zlecenie:

Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych z umów zlecenie 0 zł

Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenie 0 zł

Narzuty na wynagrodzenia z umów zlecenie 0 zł

12. Dane o udzielonych pożyczkach pieniężnych:
 

Udzielone przez Fundację pożyczki 

pieniężne:

Fundacja Polki Mogą Wszystko nie udzieliła  

w 2020 roku pożyczek pieniężnych.

 

13. Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach 
ze wskazaniem banku:

 
Bank i numer konta:  mBank 72 1140 1010 0000 5494 1000 1001 – 434 010,92 zł
Subkonta:   mBank 45 1140 1010 0000 5494 1000 1002 – 0,00 zł

 mBank 18 1140 1010 0000 5494 1000 1003 – 0,00 zł
 mBank 61 1140 1010 0000 5494 1000 1005 – 0,00 zł
 mBank 07 1140 1010 0000 5494 1000 1007 – 8 043,09 zł
 mBank 77 1140 1010 0000 5494 1000 1008 – 0,00 zł
 mBank 50 1140 1010 0000 5494 1000 1009 – 33 370,79 zł
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14. Dane o nabytych obligacjach:

Fundacja Polki Mogą Wszystko nie nabyła w 2020 roku obligacji.
 

15. Dane o wielkości objętych udziałów  
lub nabytych akcji:

Fundacja Polki Mogą Wszystko w 2020 roku nie objęła udziałów, ani nie nabyła akcji w spółkach prawa 
handlowego.
 

16. Dane o nabytych nieruchomościach:

Fundacja Polki Mogą Wszystko nie nabyła w 2020 roku nieruchomości.
 

17. Dane o nabytych środkach trwałych:

Fundacja Polki Mogą Wszystko nie nabyła w 2020 roku środków trwałych.  

18. Dane o wartości aktywów Fundacji:

Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych 
dla celów statystycznych:
 

AKTYWA PASYWA

Majątek trwały 0,00 zł

Fundusze własne

Zysk z lat ubiegłych

Zysk/Strata 2020 r.

194 328,05 zł

279 990,9 zł

- 2 847,34 zł

Majątek obrotowy 476 525,48 zł

Zobowiązania 

krótkoterminowe  

i fundusze

5 053,78 zł 

 19. Dane o wartości zobowiązań Fundacji.

Wartość zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach 

finansowych sporządzanych dla celów statystycznych
5 053,78 zł
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20. Dane o działalności zleconej Fundacji przez 
podmioty państwowe i samorządowe oraz

jej wynik finansowy.

Fundacja Polki Mogą Wszystko w 2020 roku nie realizowała projektów finansowanych ze środków 
publicznych.

21. Informacja o rozliczeniu Fundacji  

z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych.

Rozliczenia fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacja w sprawie składanych 
deklaracji podatkowych:
 
Fundacja Polki Mogą Wszystko rozlicza się w sposób prawidłowy w związku z ciążącymi na niej 
zobowiązaniami podatkowymi.
 

22. Informacja o składanych deklaracjach  

podatkowych.

Składane deklaracje podatkowe to: VAT 7, CIT 8, PIT 4R.
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NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA W 2020 ROKU

1. Program “Zobacz lepszą przyszłość” - współpraca z firmą Essilor

W 2020 r. realizowaliśmy program profilaktyki wad wzroku podopiecznych placówek i stowarzyszeń 
wspierających dzieci z trudnych miejsc – „Zobacz lepszą przyszłość” wspólnie z Grupą Essilor oraz fundacją 
Vision for Life. Partnerami programu poza naszą fundacją były firmy produkujące szkła okularowe: Essilor 
Polonia Sp. z o.o., JZO S.A., JAI KUDO Polska Sp. z o.o.

Celem programu było wyposażenie w BEZPŁATNE OKULARY (szkła + oprawki) dzieci w wieku 5-26 lat.  
Był to równocześnie największy program przesiewowego badania wzroku dzieci z trudnych miejsc w Polsce. 
W 2020 r. w związku z trwającą sytuacją epidemiologiczną w Polsce, spowodowaną rozprzestrzenianiem 
się koronawirusa powodującego chorobę COVID-19, program „Zobacz Lepszą Przyszłość” był 
prowadzony w skróconej formie. Całkowicie zostały zawieszone badania przesiewowe wzroku. Okulary 
były przyznawane po wprowadzeniu do systemu operacyjnego programu wszystkich danych potrzebnych 
do realizacji recepty. Na adres placówki, który został podany podczas rejestracji przesłany był zestaw do 
wyboru opraw okularowych. W ten sposób zgodnie z zaleceniami najwyższych władz i służb państwowych 
(Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Rządu RP) o zachowaniu najwyższej ostrożności 
oraz, unikania zgromadzeń i kontaktów międzyludzkich i, aby zachować podstawowe zasady higieny  
w celu nierozprzestrzeniania się koronawirusa, realizowaliśmy program “Zobacz lepszą przyszłość”.

Mimo pandemii od marca do sierpnia 2020 roku przekazaliśmy dzieciom 724 pary okularów.
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2. Organizacja wolontariatu w formie hybrydowej (online i stacjonarnie),  
   na rzecz dzieci w pieczy zastępczej.

Współpracujemy z osobami pełnoletnimi, które chcą pomóc dzieciom. Od 2020 roku wolontariusze pracują 
zarówno w systemie online, jak i stacjonarnie z dziećmi z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka  
i pomagają im w odrabianiu lekcji i nadrabianiu zaległości szkolnych.

Zaczynaliśmy od poszukiwania wolontariuszy do pracy w instytucjonalnych domach dziecka, dzisiaj 
szukamy wolontariuszy do rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z Warszawy i okolic.  
Od kilku lat współpracujemy w tym zakresie z głównie Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie (WCPR).  
W ramach współpracy otrzymujemy od koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej informacje o potrzebach 
edukacyjnych dzieci z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z terenu Warszawy dzięki czemu 
możemy poszukiwać wolontariuszy chętnych do pomocy.

W roku 2020 otrzymaliśmy ok 100 zgłoszeń od wolontariuszy, chętnych do podjęcia pracy w rodzinach 
zastępczych i rodzinnych domów dziecka i przeprowadziliśmy szkolenia dla ponad 60 wolontariuszy.  
Około 70 wolontariuszy pracowało z dziećmi.

3. Fundusz stypendialny dla wychowanków pieczy zastępczej  
   z dofinansowaniem firmy Henkel

Fundacja przyznaje stypendia dzieciom, które wychowują się w pieczy zastępczej. Jest to pomoc 
przyznawana za wysokie wyniki w nauce oraz za inne wybitne osiągnięcia. Wielu z naszych podopiecznych 
zmaga się z decyzją, czy podjąć dalszą naukę. Świadomość, że mogą liczyć na naszą pomoc ułatwia 
im podjęcie decyzji o wyborze szkoły i pokazuje, że na każdym etapie nauki znajdzie się ktoś, kto może 
wesprzeć ich aspiracje.

Wierzymy, że każda kolejna edycja programu mobilizuje dzieci oraz pomaga im uświadomić wagę 
odpowiedniego wykształcenia. Mamy także nadzieję, że przykład naszych stypendystów będzie wpływał 
pozytywnie na wszystkich ich rówieśników. O stypendium w 2020 roku mogli się starać wychowankowie 
domów dziecka oraz podopieczni rodziców zastępczych. Stypendium było przeznaczone dla uczniów, którzy 
ukończyli ósmą klasę szkoły podstawowej.  Fundacja Polki Mogą Wszystko objęła opieką 28 uczniów.

4. Konkursy i nagrody

Nauczyciel - Mediator
W 2020 r. Fundacja Polki Mogą Wszystko, razem ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej, była organizatorem 
IV edycji konkursu im. Joanny Kubiak Nauczyciel-Mediator. Zaprosiliśmy  nauczycieli, rodziców, dyrektorów szkół, 
a także uczniów do nominowania do nagrody nauczycieli, którzy w swojej pracy z dziećmi i młodzieżą poszukują 
niestandardowych rozwiązań, stosując m.in. mediacje i inne formy polubownego rozwiązywania i zapobiegania 
konfliktom. Cele konkursu obejmują przede wszystkim promocję różnych form rozwiązywania konfliktów bez 
przemocy, w tym przede wszystkim mediacji jako metody pracy nauczycieli. W tej edycji nagrodzono cztery wyjątkowe 
nauczycielki, które w swoich szkołach wprowadzają mediację i inne formy sprawiedliwości naprawczej.
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5. Akcje

Qurier Świętego Mikołaja
Fundacja Polki Mogą Wszystko, co roku organizuje wyjątkową akcję z okazji Świąt Bożego Narodzenia. 
Od 2009 r. otrzymała ona nazwę Qurier Świętego Mikołaja. W tym roku spełniliśmy marzenia 697 
dzieci z 15 placówek z całej Polski. W akcji wzięli udział pracownicy 19 firm. Qurier dotarł do placówek 
w miejscowościach: Jeżowe, Orzysz, Puławy, Kamionki, Puławy, Głuchołazy, Zięby, Narusa, Posada 
Jaćmierska, Filice, Markusy, Konarzew, Molwity, Giżycko, Huta Żuławska.

Przyszłość w moich rękach – czas epidemii nie musi być czasem straconym  
z dofinansowaniem Fundacji Kulczyk
Celem projektu było zachęcenie do własnego rozwoju i działania na rzecz społeczności lokalnej kobiet w wieku 
od 16 do 40 lat z miejscowości do 20.000 mieszkańców poprzez przygotowanie i zrealizowanie projektów, 
dzięki którym uczestniczki wykorzystają czas epidemii do własnego rozwoju.

Uczestniczki mogły rozwijać swoje pasje i zdobywać nowe umiejętności i dzielić się swoją wiedzą z innymi. 
Wszystko to, na co do tej pory nie było czasu, możliwości lub finansów teraz mogło zostać urzeczywistnione.  
Projekt był skierowany do młodych kobiety, którym trudno odnaleźć się w rzeczywistości, których warunki życiowe 
znacznie się pogorszyły, które straciły zapał do działania.  Projekty miały charakter grantowy Wnioskodawcą 
mogły być placówki opiekuńczo-wychowawcze, świetlice wiejskie, świetlice socjoterapeutyczne, świetlice 
terapeutyczne, Ochotnicze Hufce Pracy, Koła Gospodyń Wiejskich, Gminne Biblioteki, szkoły oraz placówki 
wsparcia dziennego.

Dofinansowanie otrzymały: Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna przy Polskim Komitecie Pomocy Społecznej 
w Głuchołazach, Świetlica w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Rumianie, Gminna Biblioteka 
Publiczna w Rzezawie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Hucisku, Świetlica wiejska w Kwiecewie, Świetlica 
Ginawa, Świetlica Gardno, Świetlica Przytoń.
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Poza siecią – Zainspiruj innych – co robisz w czasie wolnym, gdy zajęcia  
w szkole są tylko online
Konkurs był skierowany do uczniów i uczennic klas IV-VI szkoły podstawowej. Zaproponowaliśmy im aby 
zaprezentowali nam swoje pomysły, jak spędzają czas poza siecią. Celem było zainspirowanie tych, którzy już 
swoje pomysły wyczerpali albo szukają nowych. Przyznaliśmy dwie pierwsze nagrody i dwie drugie ex aequo

Wielki Turniej Gier Planszowych – dorośli kontra dzieci
Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży z małych miejscowości (do 20 000 mieszkańców) i polegał na 
stworzeniu swojej własnej gry planszowej. Liczył się pomysł, kreatywność i wykonanie. Uczestnicy przesyłali do 
fundacji 60 sekundowe filmiki prezentujące ich dzieła. Następnie odbyło się głosowanie na stronie internetowej 
fundacji, w którym mogli brać udział wszyscy chętnii. Autorzy 3 filmów z największą ilością głosów otrzymali dla 
swojej placówki zestawy gier planszowych.Gry zostały zakupione przez pracowników firm. 

W 2020 roku otrzymaliśmy 7 zgłoszeń w konkursie. Sponsorami nagród byli pracownicy 3 firm.

Uratuj święta! i Uratuj wakacje
Akcje sfinansowane z indywidualnych wpłat darczyńców.

Akcja “Uratuj święta!” miała na celu pomoc w przygotowaniu paczek żywnościowych dla podopiecznych 
świetlic środowiskowych i wiejskich. Została ona przeprowadzona w odpowiedzi na zgłaszane nam potrzeby 
wychowawców tych miejsc. Pandemia i zdalna nauka spowodowała, że dzieci nie otrzymywały wsparcia  
w dożywianiu w szkole i w świetlicach, a ich rodzice często tracili pracę lub mieli bezpłatne urlopy. Istniało 
więc realne ryzyko, że dzieci w trakcie Świąt Wielkanocnych nie będą miały wystarczającej ilości jedzenia.

W 2020 roku udało się zebrać kwotę 16 950 zł. Do akcji zgłosiły się 22 placówki. Dofinansowanie 
uzyskało 11 placówek, które następnie przygotowały paczki żywnościowe dla ponad 330 dzieci.

“Uratuj wakacje” to akcja, która miała na celu pomoc w organizacji zajęć dla podopiecznych świetlic 
środowiskowych i wiejskich w trakcie wakacyjnego czasu wolnego.

W 2020 roku udało nam się zebrać kwotę 700,00 zł., która została przekazana dla świetlicy 
środowiskowej.

Akcja przekazywania smartfonów dla dzieci ze świetlic środowiskowych
Dzięki wsparciu producenta OPPO Mobile Polska i sieci Plus do 188 dzieci trafiły nowe smartfony 
zaopatrzone w karty SIM z 3-miesięcznym i nieograniczonym internetem, rozmowami i SMS-ami za darmo. 
Sprzęt trafił do podopiecznych z 24 świetlic w całej Polsce. 

#CzytamRecenzuję – konkurs na recenzję
Zaprosiliśmy wszystkie dzieci od 6 do 18 lat, aby napisały recenzję książki (znanej czy nieznanej, mądrzejszej 
czy zabawniejszej, prawdziwej czy fantastycznej, historycznej, czy współczesnej, pisanej prozą, wierszem czy 
rysunkiem). Zwycięzca konkursu otrzymał nagrodę dla siebie, oraz pakiet książek dla swojej placówki.

W 2020 roku do konkursu przystąpiło 10 uczestników z 3 placówek. Prócz nagrody głównej zostały 
przyznane dodatkowo 2 wyróżnienia.
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WEBINARIA:

„Małe dzieci – mały kłopot? – maluchy w pieczy zastępczej”. Ta rozmowa była zaproszeniem do 
dzielenia się doświadczeniami, wyzwaniami i dobrymi praktykami, to także poszukiwaniem barier, które 
przeszkadzają w powierzaniu dzieci pod opiekę rodziców zastępczych.  Była ona elementem szerszego 
projektu realizowanego przez Koalicję na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej we współpracy z Eurochild, 
europejską, parasolową organizacją działającą na rzecz dzieci oraz Martin James Foundation.

“Dzień Gier Planszowych”. Autorzy gry “Plażing” https://www.facebook.com/graplazing. Pan Łukasz  
i Pan Sebastian opowiedzieli dzieciom, które wzięły udział w naszym wakacyjnym Wielkim Turnieju Gier 
Planszowych, jak od pomysłu doszli do realizacji swojego marzenia. Sprawa nie była łatwa, ale nie 
poddając się i powoli rozwiązując napotkane problemy można osiągnąć wszystko!

“Świat oczami nastolatka, czyli podróże małe i duże!”. Kilka wyjątkowych nastolatek, w ramach 
wolontariatu, przygotowały dla nas filmiki ukazujące ich życie w różnych częściach świata. Filmiki miały na 
celu pokazanie rówieśnikom ile ciekawych miejsc czeka na odkrycie oraz zachęcenie ich do odnalezienia 
w swojej okolicy wartych poznania rzeczy. W ramach akcji powstały następujące filmy:

Jezioro “Lago di Lugano” – Alexia•	
Sztuczne wyspy w Dubaju – Jagoda•	
Teatro alla Scala (La Scala) w Mediolanie – Alexia•	
Życie i nauka w Dubaju – Jagoda•	
Moje życie w Szwajcarii – Alexia•	

INNE WEBINARY:
Osiemnastka i co dalej? (3 części) – Marta•	
Neurobiologia więzi w czasach pandemii (2 części) – dr Wojciech Glac•	
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6. Działalność pożytku publicznego
 
Fundacja Polki Mogą Wszystko posiada status organizacji pożytku publicznego. W 2020 roku otrzymaliśmy 
jako alokację 1% podatku kwotę 45 865,42 zł. Na dzień 01.01.2020 r. fundacja posiadała na koncie 1% 
kwotę 84 482,63 zł. Na doposażenie pracowni fizykoterapii w Centrum Zdrowia Dziecka, która służy dzieciom 
z całej Polski została wydatkowana kwota 69 983,36 zł. Na pomoc osobom chorym i niepełnosprawnym  
w leczeniu i rehabilitacji została wydatkowana kwota 20 635,43 zł.

7. Przynależność do organizacji parasolowych
 
Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej
Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej jest związkiem stowarzyszeń, który skupia lokalne  
i ogólnopolskie organizacje członkowskie, wiele z nich założyli rodzice zastępczy lub adopcyjni. Członkowie 
związku chcą, aby dzieci wychowywały się w rodzinach. Te z nich, które nie mogą wychowywać się 
we własnych, dzięki opiece rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczo-
wychowawczych typu rodzinnego, mają szansę na rozwój, prawidłowy wzorzec rodziny i perspektywy 
godnego i szczęśliwego życia. Dlatego organizacja i jej członkowie prowadzi działania rzecznicze, 
poprzez które chce wpływać na tworzenie lepszego prawa, a także współpracuje z innymi organizacjami 
pozarządowymi w Polsce i na świecie oraz instytucjami na szczeblu samorządowym, krajowym  
i międzynarodowym. Prowadzi także działalność badawczą i edukacyjną. Fundacja Polki Mogą Wszystko 
od roku 2004 do 2010 była członkiem nieformalnej Koalicji. Od roku 2010 została jednym z członków 
założycieli związku stowarzyszeń Koalicji i jest jej członkiem do dnia dzisiejszego.

Forum Darczyńców
Fundacja Polki Mogą Wszystko jest członkiem Forum Darczyńców od 2008 roku. Jest to związek 
niezależnych i samodzielnych finansowo organizacji przyznających dotacje na cele społecznie użyteczne. 
Forum zrzesza organizacje, instytucje i firmy, które przyznają dotacje na różnorodne inicjatywy obywatelskie 
realizowane dla dobra publicznego. Organizacje te działają w takich obszarach jak: nauka i edukacja, 
pomoc społeczna, ochrona zdrowia, dziedzictwo kulturowe i sztuka, ochrona środowiska, zwalczanie 
bezrobocia, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, rozwój terenów wiejskich i przedsiębiorczości, 
przestrzeganie praw człowieka, współpraca międzynarodowa. Każda z nich określa własne cele, priorytety, 
zasady i normy przyznawania wsparcia. Odbiorcami pomocy członków Forum Darczyńców są najczęściej 
inne organizacje pozarządowe, obywatelskie grupy nieformalne, placówki oświatowe i kulturalne,  
a niekiedy także osoby indywidualne. Forum Darczyńców w Polsce powstało, by doskonalić umiejętności 
grantodawców i upowszechniać dobre praktyki w przyznawaniu dotacji. Przez swoje działania stara się 
także tworzyć przyjazne i przejrzyste warunki dla rozwoju działalności grantodawczej oraz budować 
społeczną wiarygodność organizacji, firm i instytucji, które się taką działalnością zajmują.
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