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ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE       
Z DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI za rok 2017 

 

Dla: Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

 

 

I Dane organizacji 

1. Nazwa organizacji: 
„FILEO” Fundacja Niosąca Pomoc Ofiarom Przemocy 

2. Adres siedziby i dane kontaktowe: 
Kraj: Polska 
Województwo: zachodniopomorskie 
Powiat: Szczecinek 
Gmina: Borne Sulinowo 
Ulica: Wojska Polskiego 
Nr domu: 33c 
Nr lokalu: 1 
Miejscowość: Borne Sulinowo 
Kod pocztowy: 78-449 
Poczta: Borne Sulinowo 
Nr telefonu: 538 826 764 
E-mail: biuro@fundacja-fileo.pl 
Strona www:  
fundacja-fileo.pl 
e-fileo.pl 
 

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym:  
27.11.2017r. 

4. Nr Regon: 
36883097200000 

5. Nr KRS: 
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0000705635 
6. Skład organu zarządzającego organizacji: 

Estera Skworcz-Bednarska; prezes Zarządu Fundacji 
Waldemar Skworcz-Bednarski; członek Zarządu Fundacji 

7. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji: 
Ewa Woźniczka; przewodniczący Rady Fundacji 
Brygida Okwieka; członek Rady Fundacji 

8. Cele statutowe organizacji: 
Celem Fundacji „FILEO” jest: 
• Wszechstronna pomoc osobom pozostającym w sytuacji 
kryzysowej w tym osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. 
• Podejmowanie działań na rzecz wielokierunkowego rozwoju dzieci 
i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych. 
• Pomoc merytoryczna i doradztwo we wszystkich dziedzinach 
dotyczących osób pozostających w kryzysie, również osób 
poszkodowanych przez sekty. 
• Informowanie opinii publicznej o problemach związanych z 
sytuacją kryzysową w tym przemocy w rodzinach, dysfunkcją i adaptacją 
oraz tworzenie klimatu społecznego, sprzyjającego podejmowaniu działań 
na rzecz tych rodzin i najbliższego środowiska. 
• Edukacja społeczna w tym edukacja grup zawodowych w zakresie 
problemów związanych z sytuacją kryzysową, dysfunkcją i adaptacją. 

9. Sposób realizacji celów statutowych: 
Fundacja realizuje swe cele w szczególności przez: 
• Gromadzenie informacji o osobach potrzebujących pomocy. 
• Udzielanie pomocy merytorycznej, finansowej i rzeczowej. 
• Powołanie i prowadzenie hosteli, domów, mieszkań chronionych, 
przedszkoli terapeutycznych, klubów dziecięcych. 
• Organizowanie i prowadzenie punktów bezpłatnego żywienia. 
• Podejmowanie    działań    profilaktycznych,    interwencyjnych,    
terapeutycznych i  edukacyjnych  na  rzecz  osób  i  rodzin  pozostających  
w  sytuacjach  kryzysowych i adaptacyjnych. 
• Prowadzenie poradnictwa rodzinnego oraz edukacji dla osób i 
rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym m.in. 
uzależnionych, bezrobotnych, bezdomnych, ubogich. 
• Podejmowanie działań na rzecz promowania i ochrony praw 
człowieka także repatriantów, cudzoziemców, mniejszości narodowych i 
uchodźców przebywających na terenie RP oraz osób poszkodowanych 
przez sekty. 
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• Podejmowanie działań w dziedzinie kultury i edukacji na rzecz 
rodzin dysfunkcyjnych, znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, 
adaptacyjnych. 
• Organizowanie i prowadzenie Ośrodków Interwencji Kryzysowej, 
tworzenie grup terapeutycznych, rozwoju osobistego, samopomocy i 
wsparcia na terenie Polski. 
• Współpraca z instytucjami pomocy społecznej, władzami 
lokalnymi, służbą zdrowia, organami wymiaru sprawiedliwości, 
organizacjami społecznymi i innymi podmiotami. 
• Propagowanie w środkach masowego przekazu wiedzy o 
problemach osób znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej i życiowej. 
• Prowadzenie szkoleń, warsztatów, konferencji, seminariów m.in. 
dla: 
- klientów Fundacji, 
- organizacji pozarządowych, 
- pracowników pomocy społecznej, 
- policji, 
- służby zdrowia, 
- grup zawodowych, 
- oraz innych podmiotów. 
• Podejmowanie działań na rzecz wielokierunkowego rozwoju dzieci 
i młodzieży (organizowanie świetlic, przedszkoli, klubów, kolonii, 
wycieczek i innych form opieki, rekreacji i wypoczynku). 
• Opracowywanie, publikowanie i dystrybucja materiałów 
edukacyjnych, informacyjnych, promocyjnych. 
• Organizowanie spotkań o charakterze religijnym, ze szczególnym 
uwzględnieniem głównych celów i założeń powołania Fundacji. 
 
 

II Charakterystyka działalności organizacji                             
w okresie sprawozdawczym 

 
1. Opis działalności organizacji: 

Fundacja powstała dopiero w listopadzie 2017r, więc jej działalność w 
okresie sprawozdawczym była skoncentrowana głównie w dwóch 
obszarach:  
- pierwszy obszar dotyczył spraw organizacyjnych 
- drugi obszar to budowa strony internetowej. 
a) Obszar pierwszy: 
- uchwała o powołaniu Fundacji „FILEO” Fundacja Niosąca Pomoc 
Ofiarom Przemocy (zwana dalej: Fundacją) 
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- sporządzenie u notariusza aktu notarialnego dotyczącego powołania 
Fundacji 
- sporządzenie Statutu Fundacji 
- uchwała o przyjęciu Statutu Fundacji 
- uchwała o wyborze Zarządu Fundacji 
- uchwała o wyborze Rady Fundacji 
- wysłanie dokumentów w celu zarejestrowania Fundacji do Sądu 
Rejonowego w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego 
- wyrobienie pieczątki Fundacji i pieczątki prezesa Zarządu Fundacji 
- uchwała o wyborze pełnomocnika Fundacji do podpisania umowy o 
nieodpłatnym użyczeniu lokalu mieszkalnego 
- podpisanie umowy o nieodpłatnym użyczeniu lokalu mieszkalnego 
- założenie konta bankowego Fundacji 
- zgłoszenie nowopowstałej Fundacji do Urzędu Skarbowego 
- sporządzenie Regulaminu Zarządu Fundacji 
- uchwała w sprawie Regulaminu Zarządu Fundacji 
- uchwała o założeniu strony internetowej Fundacji 
- sporządzenie regulaminu Rady Fundacji 
- uchwała w sprawie Regulaminu Rady Fundacji. 
b) Obszar drugi: 
- uchwała o założeniu strony internetowej Fundacji 
- wykupienie hostingu i domeny w celu założenia strony internetowej 
Fundacji 
- budowa strony internetowej, która zawiera między innymi następujące 
informacje: 1) klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych; 
2) dane kontaktowe (adres domowy, numer telefonu, kontakt mailowy, 
numer konta bankowego, KRS, NIP, REGON); 3) Statut Fundacji; 4) akty 
prawne dotyczące przemocy; 5) gdzie szukać pomocy w sytuacji 
przemocy; 6) artykuły edukacyjne dotyczące zjawiska przemocy. 

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań w okresie 
sprawozdawczym: 
Osoby fizyczne – 0 
Osoby prawne – 0  

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej organizacji w okresie 
sprawozdawczym: 
Fundacja nie prowadziła działalności nieodpłatnej. 

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej organizacji w okresie 
sprawozdawczym: 
Fundacja nie prowadziła działalności odpłatnej. 

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie 
sprawozdawczym: 
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Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej. 
 
 

III Przychody i koszty organizacji                                             
w okresie sprawozdawczym 

 
1. Informacja o przychodach organizacji: 

 1.1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z 
rachunkiem wyników/zysków i strat) : 0,00 zł 
 a) Przychody z działalności nieodpłatnej: 0,00 zł 
 b) Przychody z działalności odpłatnej: 0,00 zł 
 c) Przychody z działalności gospodarczej: 0,00 zł 
 d) Przychody finansowe:  0,00 zł 
 e) Pozostałe przychody: 0,00 zł 

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji:   
 2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych:  
0,00zł 
 2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł 
 w tym: 

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach 
publicznych: 0,00 zł  

 b) ze środków budżetu państwa: 0,00 zł 
 c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego: 0,00 zł 
 d) ze środków państwowych funduszy celowych: 0,00 zł 
 2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 0,00 zł 
 w tym: 
 a) ze składek członkowskich: 0,00 zł 
 b) z darowizn od osób fizycznych: 0,00 zł 
 c) z darowizn od osób prawnych: 0,00 zł 
 d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, aukcji, nawiązek):
 0,00zł 
 e) ze spadków, zapisów: 0,00 zł 
 f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu 
składników majątkowych): 0,00 zł 
 2.4. Z innych źródeł: 0,00zł 

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych: 
Organizacja nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego 

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym: 
 4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 
 1123,58zł 
 a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności: 0,00zł 
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 b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności: 0,00 zł  
 c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej: 0,00 zł
 d) koszty finansowe: 1123,58zł  
 w tym:  
- sporządzenie aktu notarialnego: 321,94 zł 
- zakupienie sądowego znaczka skarbowego w celu rejestracji Fundacji: 
250 zł  
- wykupienie hostingu w celu założenia strony internetowej Fundacji: 369 
zł 
- wykupienie domeny w celu założenia strony internetowej Fundacji: 
61,38 zł 
- wyrobienie pieczątki Fundacji: 74,91 zł 
- wyrobienie pieczątki prezesa Zarządu Fundacji: 55,35 zł 
 e) koszty administracyjne: 0,00zł   
 f) pozostałe koszty ogółem: 0,00 zł 
 4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych: 0,00 zł 

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej organizacji lub 
działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym: 
 5.1. Wynik działalności nieodpłatnej:  0,00zł 
 5.2. Wynik działalności odpłatnej: 0,00 zł 
 5.3. Wynik działalności gospodarczej: 0,00 zł 
    
 

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym 
 

1. Organizacja korzystała z następujących zwolnień: 
z podatku dochodowego od osób prawnych NIE 
z podatku od nieruchomości NIE 
z podatku od towarów i usług NIE 
z opłat sądowych NIE 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania 
przez jednostki publicznej  radiofonii  i  telewizji o prowadzonej  
działalności  nieodpłatnej  pożytku publicznego:  
NIE 

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych 
zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu 
terytorialnego,  lub zawarła na preferencyjnych warunkach z 
podmiotami  publicznymi  umowy  użytkowania,  najmu,  dzierżawy  
lub  użyczenia  i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:   
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NIE 
 
 

V. Personel organizacji w okresie sprawozdawczym 
            

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy 
cywilnoprawnej 
 1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie 
stosunku pracy: 0 osób  
 1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie 
stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty: 0 etatów  
 1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej:  0 osób  

2. Członkowie     
2.1. Organizacja posiada członków TAK  
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku 

sprawozdawczego:       
4 osoby fizyczne  
0  osób prawnych  

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym     
3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez 
wolontariuszy      
NIE 
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz 
organizacji przez okres krótszy niż 30 dni 
w tym: 
  a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące 
usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu 
zarządzającego: 0 osób 
 b) inne osoby: 0 osób 
3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz 
organizacji przez okres od 30 dni do 6 miesięcy 
w tym: 
a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące 
usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu 
zarządzającego: 0 osób 
 b) inne osoby: 0 osób 
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz 
organizacji przez okres dłuższy niż 6 miesięcy 
w tym: 
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a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące 
usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu 
zarządzającego: 0 osób 
 b) inne osoby: 0 osób 
  
 

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym 
  

1. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację 
w okresie sprawozdawczym: 

     0,00 zł 
a) z tytułu umów o pracę : 0,00 zł 
w tym:       
– wynagrodzenie zasadnicze: 0,00 zł 
– nagrody: 0,00 zł 
– premie: 0,00 zł  
– inne świadczenia: 0,00 zł 
b) z tytułu umów cywilnoprawnych: 0,00 zł 

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację 
pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej:  
0,00 zł  
w tym:  
a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną: 0,00 zł 
b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną: 0,00 zł 

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację 
pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji:  
0,00 zł 

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) 
wypłaconego członkom organu zarządzającego organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne:   
0,00 zł 

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) 
wypłaconego członkom organu kontroli lub nadzoru, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne: 
0,00 zł   

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) 
wypłaconego członkom innych, niż organu zarządzającego, kontroli 
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lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne:  
0,00 zł  

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) 
wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej: 
0,00 zł  

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) 
wypłaconego członkom organu zarządzającego, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne:  
0,00 zł  

9.  Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) 
wypłaconego członkom organu kontroli lub nadzoru, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne:  
0,00 zł  

10.  Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) 
wypłaconego członkom innych, niż organu zarządzającego, kontroli 
lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne:  

    0,00 zł 
11.  Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) 

wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia 
wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej: 
0,00 zł   

12.  Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń: 
Fundacja „FILEO” nie zatrudnia pracowników. Członkowie Fundacji 
wykonują swoją działalność nieodpłatnie, Fundacja nie korzysta też           
z pomocy wolontariuszy. 
 
 
VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożyczkach 

pieniężnych w okresie sprawozdawczym 
    

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych:  
NIE 
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2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych:  
0,00 zł 

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych: 
BRAK  
   
 

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji przez 
organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym 
 

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek 
samorządu terytorialnego: 

     NIE 
2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji 

otrzymanych na ich realizację: 
Nazwa zadania: -   
Cel(-e) zadania: -   
Nazwa organu udzielającego dotacji: -   
Kwota dotacji: 0,00 zł  

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone 
przez organy administracji rządowej lub państwowe fundusze 
celowe: 
NIE 

4. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji 
otrzymanych na ich realizację: 
Nazwa zadania: -   
Cel(-e) zadania: -   
Nazwa organu udzielającego dotacji: -   
Kwota dotacji: 0,00 zł  

5. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia 
publiczne: 
NIE 

6. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji 
otrzymanych na ich realizację: 
Nazwa zadania: -   
Cel(-e) zadania: -   
Nazwa organu udzielającego dotacji: -   
Kwota dotacji: 0,00 zł  
 
 

IX Informacje uzupełniające 
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1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% 
udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki: 
Nazwa spółki: - 
Siedziba spółki: - 
% udziałów lub akcji w kapitale: - 
% udziału w ogólnej liczbie głosów: - 

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem:   
BRAK        

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez 
organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym:        
Organ kontrolujący: - 
Liczba kontroli: -  

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na 
podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 
z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 
285, poz. 2852): 
NIE     

5. Dodatkowe informacje (Można wpisać inne informacje, którymi 
organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną): 
BRAK     
          
 
  
    
      
 
 
 
 
 
Borne Sulinowo,                                            Zarząd Fundacji 
dn. ………………….      

……………………………… 
  

 

 

 


