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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

FUNDACJI POLKI MOGĄ WSZYSTKO za rok 2021

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.



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI za rok 2021

-2-

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 
(do 02.09.2021 r.)  
Członek Zarządu: Izabela Bochenek-Strauss 
(do 02.09.2021 r.)
 
Członkowie Zarządu Fundacji nie pobierają 
wynagrodzenia za funkcje pełnione w zarządzie.

Rada Fundacji:
 
Małgorzata Sobońska-Szylińska
Marek Jakóbisiak
Marek Kościkiewicz
Alicja Modzelewska-Warec (od 02.09.2021 r.)
Izabela Bochenek-Straus (od 02.09.2021 r.)

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:
 

ZARZĄD FUNDACJI:

UCHWAŁA ZARZĄDU FUNDACJI POLKI MOGĄ WSZYSTKO 1/04/2021

“Działając na podstawie § 20. Statutu Fundacji Polki Mogą Wszystko, Zarząd Fundacji  

w dniu 21 kwietnia 2021 roku, po zapoznaniu się z rekomendacją Reprezentanta Pracowników, 

na podstawie oceny proponowanych przez instytucje finansowe warunków zarządzania 

środkami finansowymi zgromadzonymi w PPK, ich efektywności w zarządzaniu aktywami 

oraz posiadanego przez nie doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi 

i emerytalnymi, mając na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych 

postanawia zawrzeć umowę o prowadzenie pracowniczego planu kapitałowego z:
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PKO Emerytura – specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym z siedzibą  

w Warszawie przy ul. Chłodnej 52, 00-872 Warszawa, wpisanym do rejestru funduszy 

inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny 

Rejestrowy pod numerem RFI 1636, zarządzanym przez:

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, 

ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000019384, 

posiadającą NIP 526-17-88-449, REGON 012635798, o kapitale zakładowym (wpłaconym  

w całości) w wysokości 18 460 400 zł.”

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

UCHWAŁA ZARZĄDU FUNDACJI POLKI MOGĄ WSZYSTKO 1/09/2021

„W Uchwale Zarządu z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie wyznaczenie Inspektora 

Ochrony Danych prostuje oczywistą omyłkę pisarską, w ten sposób, że błędnie 

wpisany zwrot “Zarząd Edipresse” zastępuje zwrotem “Zarząd Fundacji”.

Uchwała Zarządu z dnia 27 kwietnia 2020 r. po sprostowaniu oczywistej omyłki 

pisarskiej otrzymuje brzmienie:

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 przetwarzaniem 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 Fundacji niniejszym postanawia powołać Inspektora 

Ochrony Danych w osobie Katarzyny Zaklikockiej.”

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

UCHWAŁA ZARZĄDU FUNDACJI POLKI MOGĄ WSZYSTKO 2/09/2021

„Działając na podstawie § 19 Statutu Fundacji Polki Mogą Wszystko, Zarząd  

w dniu 7 września 2021 roku, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok 

2020, podejmuje uchwałę o przyjęciu sprawozdania finansowego obejmującego bilans 

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów 

wykazuje kwotę 476.525,48 zł oraz rachunek zysków i strat wykazujący wynik finansowy 

w wysokości -2.847,34 zł i przedłożeniu go do zaopiniowania Radzie Fundacji Polki 

Mogą Wszystko.”

Uchwała została podjęta jednomyślnie.
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RADA FUNDACJI:

UCHWAŁA RADY FUNDACJI POLKI MOGĄ WSZYSTKO NR 1/2021

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 i 2020”.

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Uchwała nr 1/09/2021

„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 2020, zawierające opis podjętych działań w ramach programów:

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

2. Organizacja wolontariatu na rzecz dzieci w pieczy zastępczej (hybrydowo);

3. Fundusz stypendialny dla wychowanków pieczy zastępczej;

4. Konkurs „Nauczyciel Mediator”;

5. Akcje:

  a. Qurier Świętego Mikołaja,

  b. „Przyszłość w moich rękach – czas epidemii nie musi być czasem  

           straconym”,

  c. „Poza siecią – Zainspiruj innych” – co robisz w czasie wolnym, gdy  

     zajęcia w szkole są tylko online,

  d. Wielki Turniej Gier Planszowych – dorośli kontra dzieci,

  e. Uratuj święta! i Uratuj wakacje,

  f. Akcja przekazywania smartfonów dla dzieci ze świetlic środowiskowych,

  g. #CzytamRecenzuję – konkurs na recenzję

  h. Webinary:

   • „Małe dzieci – mały kłopot? – maluchy w pieczy zastępczej”,

   • “Dzień Gier Planszowych”,
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   • “Świat oczami nastolatka, czyli podróże małe i duże!”,

   • Osiemnastka i co dalej? (3 części),

   • Neurobiologia więzi w czasach pandemii.

6. Działalność pożytku publicznego finansowana z alokacji 1% podatku w 2020 roku:  

  doposażenie pracowni fizykoterapii w Centrum Zdrowia Dziecka, pomoc osobom  

   chorym i niepełnosprawnym w leczeniu i rehabilitacji,

7. Przynależność do organizacji parasolowych:

  a. Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej.

  b. Forum Darczyńców w Polsce.”

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Uchwała nr 2/09/2021

„Rada FUNDACJI POLKI MOGĄ WSZYSTKO po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego FUNDACJI 

POLKI MOGĄ WSZYSTKO za rok obrotowy 2020 postanawia zatwierdzić sprawozdanie 

finansowe Fundacji za rok obrotowy 2020 składające się z:

1. Bilansu o sumie bilansowej 476.525,48 zł.

2. Rachunku wyników o wyniku finansowym -2.847,34 zł.

3. Informacji o wyniku na działalności statutowej 62.657,97 zł.

Rada Fundacji decyduje o przeznaczeniu wyniku finansowego na działalność statutową 

FUNDACJI POLKI MOGĄ WSZYSTKO.”

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Uchwała nr 3/09/2021

„Rada FUNDACJI POLKI MOGĄ WSZYSTKO postanawia udzielić absolutorium wszystkim 

dotychczasowym członkom zarządu FUNDACJI POLKI MOGĄ WSZYSTKO działającym w roku 

2020:

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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FUNDATOR FUNDACJI:

Decyzja Fundatora Fundacji Polki Mogą Wszystko w sprawie zmiany statutu  
i składu władz

„Edipresse Polska” spółka akcyjna – fundator Fundacji Polki Mogą Wszystko 

postanawia:

1.   Wprowadzić następujące zmiany do statutu fundacji:

  a) § 11 ust. 2 zostaje zmieniony i otrzymuje następujące brzmienie:

    „W majątku Fundacji Fundator przeznacza kwotę w wysokości 1.000,00 (słownie: 

     jeden tysiąc) złotych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.”

  b) § 13 ust. 2 zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie:

      „subwencji, dotacji, grantów oraz innych nieodpłatnych przysporzeń od instytucji  

    państwowych i osób prawnych, oraz osób prywatnych”.

  c) § 18 ust. 1 zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie:

     „Zarząd Fundacji składa się z 1-3 osób i jest powoływany na czas nieoznaczony  

     przez Radę Fundacji.”

 

  d) § 18 ust. 2 zostaje skreślony i a zatem numeracja kolejnych ustępów ulega  

     zmianie (zmniejszeniu o jeden).

  e) § 18 ust. 3 zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie:

    „Rada Fundacji może odwołać Zarząd lub każdego z jego członków w każdym  

     czasie.”

  f) § 18 ust. 4 zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie:

    „Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku rezygnacji, śmierci bądź odwołania  

   członka Zarządu. Odwołanie członka Zarządu przez Radę Fundacji następuje  

    w przypadku:

  1) choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji;

  2) nienależytego wypełniania funkcji Członka Zarządu;

  3) istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu;

  4) zaistnienia przyczyn innych niż wymienione powyżej, jeżeli  uniemożliwiają  

          należyte wypełnianie sprawowanej funkcji.”

  g) § 19 zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie:

    „Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących  

     działania Fundacji, z wyjątkiem spraw wchodzących w zakres kompetencji Rady  

     Fundacji określonych w niniejszym Statucie.”

 

  h) W § 22 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
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   „W przypadku Zarządu jednoosobowego, członek Zarządu może składać oświadczenia  

   woli w imieniu Fundacji jednoosobowo.”

   i) § 23 ust. 1 zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie:

    „Rada Fundacji jest organem opiniodawczym oraz sprawuje stały nadzór nad  

     działalnością Fundacji.”

   j) W § 23 po ust 2. dodaje się ust 3 w następującym brzmieniu:

      „Rada Fundacji decyduje o swoim składzie. W sytuacji, gdy skład Rady Fundacji  

    ulegnie zmniejszeniu lub gdy Rada Fundacji chce powołać dodatkową osobę  

    w ramach liczby miejsc, o której mowa w ust.2, uzupełnienie składu Rady  

    może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie  

      Rady Fundacji.”

   k) W związku ze zmianą opisaną powyżej, zmienia się numeracja obecnych ustępów  

     nr 3-11 (numery zwiększają się o jeden).

   l) § 23 ust. 5 (obecnej numeracji, przed zmianami) zostaje zmieniony i otrzymuje  

     brzmienie:

       „Rada Fundacji może odwołać każdego z jej członków w każdym czasie. Osoba, której  

     dotyczy wniosek o odwołanie, nie bierze udziału w związanym z nią głosowaniu.”

   m) W para. 24 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w następującym brzmieniu:

   „Posiedzenia Rady Fundacji mogą odbywać się z wykorzystaniem środków  

     bezpośredniego porozumiewania się na odległość w czasie rzeczywistym, m.in.  

     w formie wideokonferencji.”

    n) W związku ze zmianą opisaną powyżej zmienia się numeracja obecnych ustępów    

      nr 5 i 6 (numery zwiększają się o jeden).

    o) § 25 ust. 1 zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie:

      „W celu realizacji swoich zadań nadzorczych Rada Fundacji w szczególności  

       jest uprawniona do:

       a) powoływania i odwoływania członków Zarządu,

         b) żądania   od   Zarządu  przedstawienia  wszelkich  dokumentów  dotyczących   

         działalności Fundacji,

       c) żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień, 

       d) uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Fundacji z głosem doradczym,

       e) podejmowania decyzji o zmianie statutu,

          f) podejmowania decyzji w sprawie połączenia z inną fundacją lub o likwidacji 

         Fundacji.”

   p) W § 26 wykreśla się ust. 3 a zatem zmienia się numeracja obecnych ustępów  

      nr 4-6 (numery zmniejszają się o jeden).
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   q) § 26 ust. 5 zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie:

     „przyznawanie nagród, stypendiów i wyróżnień, określonych uchwałą Zarządu  

      osobom wyłonionym spośród kandydatów wskazanych przez Zarząd oraz członków  

      Rady”.

    r) § 31 zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie:

       „Decyzje w kwesbi zmiany statutu podejmuje Rada Fundacji.”

 

    s) § 32 zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie:

        „Rada Fundacji uprawniona jest do zmiany celu, dla którego Fundacja została  

     powołana. Zmiana celu Fundacji następuje w drodze zmiany postanowień  

       niniejszego Statutu i ich rejestracji przez właściwy Sąd.”

    t) § 34 zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie:

       „Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji.”

    u) § 36 zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie:

       „Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji.”

    v) Po § 36 rozdział XI zostaje zmieniony na rozdział XII. Zmiana ta stanowi  

       korektę błędu w numeracji rozdziałów.

    w) § 37 zostaje wykreślony. 

    x) § 38 zostaje wykreślony.

   Tekst statutu w wersji jednolitej po zmianach stanowi załącznik do niniejszej   

   decyzji.

2. Ze względu na zmiany w strukturze władz fundacji Fundator odwołuje Alicję 

Modzelewską– Warec oraz Izabelę Bochenek Strauss z funkcji członkiń Zarząd oraz 

postanawia wybrać Alicję Modzelewską– Warec oraz Izabelę Bochenek Strauss do Rady 

Fundacji – będą pełniły funkcję członkiń Rady Fundacji.
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AUDYTY:
 
W 2021 roku zostały przeprowadzone badania sprawozdań finansowych za lata 2019 i 2020 przez firmę: 
BETA Auditing Beata Rękawek, ul. Czapli 43, 02-781 Warszawa.
Podmiot uprawniony do badania nr ewid: 3298:
 

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za rok 2019

Fundacja Polki Mogą Wszystko
dla

Członków Rady Fundacji
Lipiec 2021

Opinia.

Przeprowadziłam badanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji Polki Mogą 

Wszystko., z siedzibą w (00-480) Warszawie przy ulicy Wiejskiej 19 sporządzonego na 

dzień 31 grudnia 2019 r. oraz za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., które składa 

się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu sporządzonego na dzień 31 

grudnia 2019 r. oraz rachunku zysków i strat, dodatkowych informacji i objaśnień 

zgodnie z załącznikiem nr 6 do Ustawy o rachunkowości (dalej: „sprawozdanie 

finansowe”).

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe:

przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Jednostki a. 

na dzień 31.12.2019 r. oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy zakończony 

w tym dniu, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019 r. p. 351, z późn. 
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zm. – dalej: „ustawa o rachunkowości”) oraz przyjętymi zasadami (polityką) 

rachunkowości,

jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Jednostkę przepisami prawa b. 

i postanowieniami statutu Jednostki,

zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, c. 

zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości.

Podstawa opinii.

Moje badanie przeprowadziłam zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu 

Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych 

Rewidentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów 

badania oraz innych dokumentów, z późn. zm. (dalej: „KSB”) oraz stosownie do ustawy 

z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 

publicznym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 z późn. zm. – dalej: „ustawa o biegłych 

rewidentach”). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej 

opisana w sekcji naszego sprawozdania pn. Odpowiedzialność biegłego rewidenta za 

badanie sprawozdania finansowego.

Jestem niezależna od Jednostki zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych 

Międzynarodowej Federacji Księgowych (dalej: „Kodeks IFAC”) przyjętym uchwałami 

Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają 

zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze 

inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC. W trakcie 

przeprowadzania badania Kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali 

niezależni od Jednostki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w ustawie  

o biegłych rewidentach.

Uważam, że dowody badania, które uzyskałam, są wystarczające i odpowiednie, aby 

stanowić podstawę dla mojej opinii.

Odpowiedzialność Kierownika jednostki.

Zarząd Jednostki (dalej: „Kierownik jednostki”) jest odpowiedzialny za sporządzenie, 

na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, 

które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz 

wyniku finansowego Jednostki zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, przyjętymi 

zasadami (polityką) rachunkowości oraz obowiązującymi Jednostkę przepisami prawa 

i statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Kierownik Jednostki uznaje za 

niezbędną aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego 

istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Sporządzając sprawozdanie finansowe Kierownik Jednostki jest odpowiedzialny za 

ocenę zdolności jednostki do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to 

zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady 
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kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy 

Kierownik Jednostki albo zamierza dokonać likwidacji Jednostki, albo zaniechać 

prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub 

zaniechania działalności.

Kierownik Jednostki jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe 

spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości. Członkowie Rady 

Fundacji są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej 

Jednostki.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego.

Moimi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość 

nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie 

sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim 

poziomem pewności ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze 

wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek 

oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że 

pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte 

na podstawie tego sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności badanej jednostki 

ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Kierownika jednostki 

obecnie lub w przyszłości.

Podczas badania zgodnego z KSB stosuję zawodowy osąd i zachowuję zawodowy sceptycyzm, 

a także:

identyfikuje i oceniam ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania • 

finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektuje i przeprowadzam 

procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, 

które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej 

opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa 

jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć 

zmowy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia 

kontroli wewnętrznej;     

uzyskuje zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu • 

zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, 

ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej 

Jednostki;

oceniam odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz • 

zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez 

Kierownika Jednostki;

wyciągam wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Kierownika • 

Jednostki zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, 
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na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność 

związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą 

wątpliwość zdolność Jednostki do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzę 

do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest ode mnie zwrócenie 

uwagi w moim sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia  

w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, 

modyfikuję moją opinię. Moje wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych 

do dnia sporządzenia sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe 

zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Jednostka zaprzestanie kontynuacji 

działalności;

oceniam ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego,  • 

w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich 

podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest 

niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest:

Beata Rękawek, nr ewidencyjny 11013, działający w imieniu

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

(firma audytorska wpisana na listę pod nr 3298)

Warszawa, dnia 22 lipiec 2021 roku



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI za rok 2021

-16-

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za rok 2020

Fundacja Polki Mogą Wszystko
dla

Członków Rady Fundacji
Lipiec 2021

Opinia.

Przeprowadziłam badanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji Polki Mogą 

Wszystko, z siedzibą w (00-480) Warszawie przy ulicy Wiejskiej 19 sporządzonego na 

dzień 31 grudnia 2020 r. oraz za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., które składa 

się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu sporządzonego na dzień 31 

grudnia 2020 r. oraz rachunku zysków i strat, dodatkowych informacji i objaśnień 

zgodnie z załącznikiem nr 6 do Ustawy o rachunkowości (dalej: „sprawozdanie 

finansowe”).

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe:

przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Jednostki a. 

na dzień 31.12.2020 r. oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy zakończony 

w tym dniu, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019 r. p. 351, z późn. 

zm. – dalej: „ustawa o rachunkowości”) oraz przyjętymi zasadami (polityką) 

rachunkowości,

jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Jednostkę przepisami prawa b. 

i postanowieniami statutu Jednostki,

zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, c. 

zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości.
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Podstawa opinii.

Moje badanie przeprowadziłam zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu 

Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych 

Rewidentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów 

badania oraz innych dokumentów, z późn. zm. (dalej: „KSB”) oraz stosownie do ustawy 

z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 

publicznym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 z późn. zm. – dalej: „ustawa o biegłych 

rewidentach”). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej 

opisana w sekcji naszego sprawozdania pn. Odpowiedzialność biegłego rewidenta za 

badanie sprawozdania finansowego.

Jestem niezależna od Jednostki zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych 

Międzynarodowej Federacji Księgowych (dalej: „Kodeks IFAC”) przyjętym uchwałami 

Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają 

zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze 

inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC. W trakcie 

przeprowadzania badania Kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali 

niezależni od Jednostki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w ustawie  

o biegłych rewidentach.

Uważam, że dowody badania, które uzyskałam, są wystarczające i odpowiednie, aby 

stanowić podstawę dla mojej opinii.

Odpowiedzialność Kierownika jednostki.

Zarząd Jednostki (dalej: „Kierownik jednostki”) jest odpowiedzialny za sporządzenie, 

na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, 

które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz 

wyniku finansowego Jednostki zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, przyjętymi 

zasadami (polityką) rachunkowości oraz obowiązującymi Jednostkę przepisami prawa 

i statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Kierownik Jednostki uznaje za 

niezbędną aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego 

istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Sporządzając sprawozdanie finansowe Kierownik Jednostki jest odpowiedzialny za 

ocenę zdolności jednostki do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to 

zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady 

kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy 

Kierownik Jednostki albo zamierza dokonać likwidacji Jednostki, albo zaniechać 

prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub 

zaniechania działalności.

Kierownik Jednostki jest zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe 

spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości. Członkowie Rady 
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Fundacji są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej 

Jednostki.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego.

Moimi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość 

nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie 

sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim 

poziomem pewności ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze 

wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek 

oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że 

pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte 

na podstawie tego sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności badanej jednostki 

ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Kierownika jednostki 

obecnie lub w przyszłości.

Podczas badania zgodnego z KSB stosuję zawodowy osąd i zachowuję zawodowy sceptycyzm, 

a także:

identyfikuje i oceniam ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania • 

finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektuje i przeprowadzam 

procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, 

które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej 

opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa 

jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć 

zmowy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia 

kontroli wewnętrznej;

uzyskuje zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu • 

zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, 

ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej 

Jednostki;

oceniam odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz • 

zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez 

Kierownika Jednostki;

wyciągam wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Kierownika • 

Jednostki zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, 

na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność 

związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą 

wątpliwość zdolność Jednostki do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzę 

do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest ode mnie zwrócenie 

uwagi w moim sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia  

w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, 

modyfikuję moją opinię. Moje wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych 

do dnia sporządzenia sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe 
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zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Jednostka zaprzestanie kontynuacji 

działalności;

oceniam ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego,  • 

w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich 

podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest 

niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest:

Beata Rękawek, nr ewidencyjny 11013, działający w imieniu

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

(firma audytorska wpisana na listę pod nr 3298)

Warszawa, dnia 23 lipiec 2021 roku
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5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów:

Darowizny 1 072 451,25 zł

 w tym: przychody z działalności o charakterze pożytku 

publicznego
1 072 451,25 zł

Uzyskane odsetki

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 1 072 451,25 zł

6. Informacje o odpłatnych świadczeniach:

Fundacja w 2021 r. nie prowadziła działalności statutowej odpłatnej

7. Informacja o poniesionych kosztach:

Realizacja celów statutowych 514 747,57 zł

  w tym: działalność o charakterze pożytku publicznego 514 747,57 zł

Pozostałe koszty operacyjne

Koszty finansowe 0 zł

Administracja 127 036,93 zł

Działalność statutowa odpłatna*

Razem 641 784,50 zł
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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  

do 30.09.2020 r.

Od 01.10.2020 r. 

- 1/4 etatu

Łukasz Piecuch Asystent Cały etat

Zofia Kaliszewska Księgowa

Cały etat  

do 31.03.2020 r.  

Od 01.04.2020 r. 

- 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 255 000,00 zł

Nagrody 0,00 zł

Premie 24 750,00 zł        

Inne świadczenia (świadczenia urlopowe, opieka lekarska) 12 229,69 zł

Narzuty na wynagrodzenia 55 960,82 zł

Wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w działalności 

gospodarczej
0,00 zł 
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 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 2021 

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 2021 roku wynagrodzenia.

Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej w związku z czym nie wypłacano 

wynagrodzeń osobom kierującym tą działalnością.

 

11. Dane o wynagrodzeniach od umów zlecenie:

Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych z umów zlecenie 1 402 zł

Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenie 1 402 zł

Narzuty na wynagrodzenia z umów zlecenie 0 zł
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12. Dane o udzielonych pożyczkach pieniężnych:
 

Udzielone przez Fundację pożyczki 

pieniężne:

Fundacja Polki Mogą Wszystko nie udzieliła  

w 2021 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 – 860 672,23 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 – 9843,09 zł
 mBank 77 1140 1010 0000 5494 1000 1008 – 0,00 zł
 mBank 50 1140 1010 0000 5494 1000 1009 – 41 377,86 zł

 

14. Dane o nabytych obligacjach:

Fundacja Polki Mogą Wszystko nie nabyła w 2021 roku obligacji.
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15. Dane o wielkości objętych udziałów  

lub nabytych akcji:

Fundacja Polki Mogą Wszystko w 2021 roku nie objęła udziałów, ani nie nabyła akcji w spółkach prawa 
handlowego.
 

16. Dane o nabytych nieruchomościach:

Fundacja Polki Mogą Wszystko nie nabyła w 2021 roku nieruchomości.
 

17. Dane o nabytych środkach trwałych:

Fundacja Polki Mogą Wszystko nie nabyła w 2021 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 2021 r.

194 328,05 zł

277 143,65 zł

430 666,75 zł

Majątek obrotowy 912 893,86 zł

Zobowiązania 

krótkoterminowe  

i fundusze

10 755,41 zł 
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 19. Dane o wartości zobowiązań Fundacji.

Wartość zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach 

finansowych sporządzanych dla celów statystycznych
10 755,41 zł

20. Dane o działalności zleconej Fundacji przez 
podmioty państwowe i samorządowe oraz

jej wynik finansowy.

Fundacja Polki Mogą Wszystko w 2021 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 2021 ROKU 

I. Ochrona i promocja zdrowia

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

W 2021 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 nasza 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 2021 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”.

W roku 2021 przekazaliśmy dzieciom 560 par okularów.
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II. Promocja i organizacja wolontariatu

1. Organizacja wolontariatu w formie hybrydowej (online i stacjonarnie),  
   na rzecz dzieci w pieczy zastępczej.

Współpracujemy z osobami pełnoletnimi, które chcą pomóc dzieciom. Od 2021 roku wolontariusze 
pracowali zarówno w systemie online, jak i stacjonarnie z dziećmi z rodzin zastępczych i rodzinnych domów 
dziecka i pomagali 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 4 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 pozyskiwać 
wolontariuszy chętnych do pomocy.

W roku 2021 otrzymaliśmy ok .124  zgłoszeń od wolontariuszy, chętnych do podjęcia pracy w rodzinach 
zastępczych i rodzinnych domów dziecka i przeprowadziliśmy szkolenia dla ponad 60 wolontariuszy. 
Ok. 90 wolontariuszy pracowało z dziećmi.
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III. Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży

1. 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. W minionych latach przyznaliśmy 
stypendia wspólnie z firmą Henkel. 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 2021 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.

2. Stypendium prywatne 

Dzięki darczyńcy indywidualnemu, udało się też w 2021 r. ufundować stypendium dla studentki.



FUNDACJA POLKI MOGĄ WSZYSTKO

-29-

IV. Pomoc społeczna

1. Kto pozmywa? Somat – akcja pomocowo-edukacyjna skierowana do  
   rodzinnych domów dziecka

Fundacja Polki Mogą Wszystko we współpracy z marką SOMAT prowadziła akcję pomocowo-edukacyjną 
skierowaną do rodzinnych domów dziecka.  W ramach przedsięwzięcia Somat zapewnił placówkom, które 
zgłosiły się do projektu (ponad 300) zapas tabletek do zmywarki. 20 najbardziej potrzebujących rodzinnych 
domów dziecka otrzymało zmywarki ufundowane przez markę Samsung.

Projekt  również zawierał szereg innych, ciekawych elementów, nie tylko przekazanie rocznego zapasu tabletek 
do zmywarki. Dla rodzin, które zdecydowały się uczestniczyć w projekcie, przygotowano szereg warsztatów 
oraz konkurs. Z uwagi na sytuację epidemiczną, wydarzenia odbywały się online.  

Zorganizowany został webinar dotyczący zdrowego odżywiania oraz warsztaty – gotowanie ze znanym szefem 
kuchni.

Ostatnią częścią projektu był skorelowany ze świętami Bożego Narodzenia konkurs. Uczestnicy mieli za 
zadanie przygotowanie ozdób świątecznych. Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody.

Projekt był realizowany w okresie wrzesień-grudzień 2021.

2. Akademia Chupa Chupsa - rozwijamy potencjał dzieci.

W 2021 roku odbył się pilotażowy program grantowy „Akademia Chupa Chupsa” skierowany do dzieci 
i młodzieży z miejscowości do 20 000 mieszkańców Głównym celem programu jest pomoc dzieciom  
w rozwijaniu ich potencjału.

Grupy dzieci i/lub młodzieży pod nadzorem osoby dorosłej (opiekuna świetlicy, lidera organizacji 
pozarządowej, proboszcza parafii itd.) wybierały jedną z ciekawostek o Chupa Chupsie i przygotowały na 
jej podstawie projekt.

Projekty miały łączyć w sobie dobrą zabawę, poznawanie świata, zdobywanie wiedzy i rozwijanie kompetencji 
kluczowych uczestników.

Do programu zgłosiło się 10 placówek. 2 dofinansowania trafiły do świetlic w Trzebini i Głuchołazach.

Sponsorem programu była firma Perfetti Van Melle.
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V. Działalność rzecznicza

1. Prace w Grupie ekspertów ds. opracowania strategii deinstytucjonalizacji

Joanna Luberadzka-Gruca brała udział w pracach Grupy ekspertów ds. opracowania strategii 
deinstytucjonalizacji przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. W ramach tych prac odbywały się 
cykliczne spotkania online w czasie których wypracowywano treść dokumentu oraz dokonywano analizy 
innych dokumentów strategicznych i programów wpływających na proces deinstytucjonalizacji w Polsce.

2. Uwagi do ministerialnego projektu 

Podpisaliśmy list do Pani Minister Marleny Maląg, w którym zostały przekazane uwagi do projektu Krajowego 
Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu.
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VI. Konkursy i nagrody

Nauczyciel - Mediator
W 2021 r. Fundacja Polki Mogą Wszystko, razem ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej, była organizatorem 
V 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.

“Poza siecią - zainspiruj innych”
Konkurs skierowany był do uczniów i uczennic z klas IV-VI. Jego głównym celem było stworzenie możliwości 
pokazania się młodych ludzi, którzy w sposób kreatywny i rozwojowy spędzali czas pandemii, a tym samym 
zainspirowania innych do działań aktywnych poza siecią. 

Do konkursu zgłosiło się 30 dzieci. Komisja wybrała 2 pierwsze miejsca i 2 drugie miejsca. Laureaci otrzymali 
nagrody w wysokości odpowiednio 500 zł i 400 zł które przeznaczyli na dalszy rozwój swoich pasji i zakup 
wymarzonych akcesoriów.

#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 2021 roku do konkursu przystąpiło 8 uczestników. Komisja przyznała 2 nagrody główne oraz 1 wyróżnienie.

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 www.fpmw.pl, 
w którym mogli brać udział wszyscy chętnii. Autorzy filmu z największą ilością głosów otrzymali dla swojej placówki 
zestawy gier planszowych. Gry zostały zakupione przez pracowników firm. 

W 2021 roku otrzymaliśmy 5 zgłoszeń w konkursie. Wygrała Świetlica Środowiskowa Fantazja z Drulit.

Książka roku 2021
Uczestniliśmy w wyborze zwycięskiej książki w konkursie “Książka roku 2021” w Kategorii Specjalnej „Dziecko 
jest najważniejsze”, którą w roku 2021 otrzymała Pani Katarzyna Ryrych za książkę „Wyspa mojej siostry”,  
a wydało ją Wydawnictwo Literatura.
To piękna książka, która pokazuje, że nawet wyspa, która nas być może początkowo onieśmiela, może być 
zupełnie wyjątkowa, a jej poznanie może być ekscytujące. Taka niezwykła wyspa symbolizuje życie Pippi, 
dziewczyny z niepełnosprawnością intelektualną. Autorka nie ograniczyła się do pokazania świata tylko z jej 
perspektywy, ale zabarwiła ten świat spojrzeniem jej siostry Marysi. Katarzyna Ryrych nie tylko pozwala na 
polubienie obu sióstr, ale przede wszystkim zwraca uwagę na to, że obie zasługują na miłość, empatię i szacunek. 
Wskazuje jak ważna jest podmiotowość u każdego dziecka, szczególnie dziecka z niepełnosprawnością.
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VII. 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 921 
dzieci z 19 placówek z całej Polski. W akcji wzięli udział pracownicy 31 firm. Qurier dotarł do placówek  
w miejscowościach: Jędrychowo, Baranówka, Wielkie Wierzno, Piastów, Wałbrzych, Kęty, Dąbrówka, 
Biała Rawska, Drulity, Sobiechy, Spytkowo, Radom, Elbląg, Giżycko, Jeżowe Błądki, Zalesie, Dębica, 
Świdry, Kleniew.

Akcja wsparcia zdalnej nauki dzieci poprzez przekazanie sprzętu.
Do 50 Rodzinnych Domów Dziecka trafiło ponad 100 tabletów sfinansowanych przez Fundację Orange  
i Firmę Orange. Każda rodzina mogła także skorzystać z usługi darmowego internetu. Akcja odbywała się  
w ramach programu “Pomagamy Gigabajtami” Fundacji Orange.

Do 10 świetlic trafiło ponad 40 tabletów i słuchawek dla dzieci, które przez pandemię musiały uczyć się 
w domu, a nie miały odpowiedniego sprzętu. Wsparcie tych podopiecznych było możliwe dzięki darowiźnie 
pieniężnej od prywatnego darczyńcy.

VIII. Działalność pożytku publicznego
 
Fundacja Polki Mogą Wszystko posiada status organizacji pożytku publicznego. W 2021 roku otrzymaliśmy 
jako alokację 1% podatku kwotę zł. 40 246,03. Zakupiliśmy sprzęt do rehabilitacji dla Rodzinnego Domu 
Dziecka, oraz opłaciliśmy turnusy rehabilitacyjne.
Wydatkowana kwota: 32 238,96 zł.
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IX. 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 jest członkiem Koalicji od 2004 roku.

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.

DOKUMENTY:

Uchwały Zarządu Fundacji:
UCHWAŁA ZARZĄDU FUNDACJI POLKI MOGĄ WSZYSTKO 1/04/2021• 

UCHWAŁA ZARZĄDU FUNDACJI POLKI MOGĄ WSZYSTKO 1/09/2021• 

UCHWAŁA ZARZĄDU FUNDACJI POLKI MOGĄ WSZYSTKO 2/09/2021• 

Uchwały Rady Fundacji:
UCHWAŁA RADY FUNDACJI POLKI MOGĄ WSZYSTKO NR 1/2021• 

Uchwała nr 1/09/2021• 

Uchwała nr 2/09/2021• 

Uchwała nr 3/09/2021• 

 
Uchwały Fundatora:

Decyzja Fundatora Fundacji Polki Mogą Wszystko w sprawie zmiany statutu  • 

i składu władz


