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ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE       
Z DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI za rok 2021 

 

Dla: Ministerstwa Rodziny 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 
Adresy stron internetowych: fundacja-fileo.pl 
                            info.fundacja-fileo.pl 
                           e-fileo.pl 
          misja.fundacja-fileo.pl 

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

4. Nr Regon: 
36883097200000 

5. Nr KRS: 
0000705635 

6. Skład organu zarządzającego organizacji: 
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Estera Skworcz-Bednarska; prezes Zarządu Fundacji 
Waldemar Skworcz-Bednarski; członek Zarządu Fundacji 

7. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji: 
Marek Późniak; przewodniczący Rady Fundacji 
Ewa Woźniczka; członek 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. 
• Podejmowanie działań na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i 
społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
• 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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• Monitorowanie Internetu, ze szczególnym uwzględnieniem witryn 
oraz forów internetowych i portali społecznościowych dzieci i młodzieży 
z grupy ryzyka, gdzie może dochodzić do cyberprzemocy. 
• Utworzenie Biura Monitorowania Zachowań Patologicznych 
Online i Cyberprzemocy badającego skalę przemocy w Internecie, oraz 
tworzenie klimatu społecznego sprzyjającego podejmowaniu działań 
chroniących szczególnie młodzież przed przemocą w sieci. 
• Podejmowanie akcji charytatywnych na rzecz Młodzieżowych 
Ośrodków Wychowawczych. 
• Podejmowanie działań w dziedzinie kultury i edukacji na rzecz 
rodzin dysfunkcyjnych, znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, 
adaptacyjnych. 
• Organizowanie i prowadzenie Ośrodków Interwencji Kryzysowej, 
mieszkań chronionych, 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, 
jak również wiedzy o zagrożeniach wynikających z korzystania z 
Internetu. 
• Organizowanie misji ewangelizacyjnych również za granicą, ze 
szczególnym uwzględnieniem krajów tzw. Trzeciego Świata. 
• 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 w kraju i za 
granicą, ze szczególnym uwzględnieniem głównych celów i założeń 
powołania Fundacji. 
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II Charakterystyka działalności organizacji                             

w okresie sprawozdawczym 
 

1. Opis działalności organizacji: 
Obszary działalności Fundacji: 
a) Obszar pierwszy – uchwały podjęte przez Zarząd Fundacji 
„FILEO”: 
- uchwała nr 1 „w sprawie wykorzystywania środków finansowych 
pochodzących od darczyńców Fundacji „FILEO” Fundacja Niosąca 
Pomoc Ofiarom Przemocy w roku 2021”; 
 - uchwała nr 2 „w sprawie konieczności wykonania remontu 
pomieszczenia biurowego oraz zakupu potrzebnego wyposażenia do 
Biura Fundacji „FILEO” Fundacja Niosąca Pomoc Ofiarom Przemocy w 
roku 2021”; 
- uchwała nr 3 „w sprawie zakupu złota inwestycyjnego będącego 
zabezpieczeniem finansowym na wypadek kryzysu finansowego Fundacji 
„FILEO” Fundacja Niosąca Pomoc Ofiarom Przemocy”; 
- uchwała nr 4 „w sprawie wyjazdu służbowego misjonarzy pełniących 
funkcje osób duchownych w Chrześcijańskiej Misji Ewangelicznej 
Fundacji „FILEO” Fundacja Niosąca Pomoc Ofiarom Przemocy”; 
- uchwała nr 5 „w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego  
Fundacji „FILEO” Fundacja Niosąca Pomoc Ofiarom Przemocy za rok 
2020”; 
- uchwała nr 6 „w sprawie sporządzenia rocznego sprawozdania 
merytorycznego z działalności  Fundacji „FILEO” Fundacja Niosąca 
Pomoc Ofiarom Przemocy za rok 2020”. 
b) Obszar drugi – sprawy finansowe Fundacji „FILEO”: 
- wszystkie przychody organizacji pochodzą z nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego. Źródłem przychodów organizacji są tylko i 
wyłącznie darowizny od osób fizycznych.  
- na koszty organizacji składają się koszty nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego oraz koszty ogólnego zarządu. Wszystkie koszty są 
w całości finansowane z darowizn pochodzących od osób fizycznych. 
c) Obszar trzeci – działalność Chrześcijańskiej Misji Ewangelicznej 
FILEO: 
- Chrześcijańska Misja Ewangeliczna „FILEO”  utrzymuje się ze środków 
finansowych pochodzących od darczyńców Fundacji „FILEO”; 
- Misjonarze pełniący funkcje osób duchownych w Fundacji „FILEO”  
osiągają przychody z opłat otrzymywanych w związku pełnionymi 
funkcjami o charakterze duszpasterskim; 



FILEO-Fundacja Niosąca Pomoc Ofiarom Przemocy         numer KRS 0000705635 

 

,,FILEO’’ Fundacja Niosąca Pomoc Ofiarom Przemocy 
ul. Wojska Polskiego 33c/1 ; 78-449 Borne Sulinowo; biuro@fundacja-fileo.pl; prezes@fundacja-fileo.pl ; 

tel: 538 826 764; KRS 0000705635; NIP 6731903493; REGON 36883097200000 
numer konta fundacji-BPKOPLPW- PL 30 1020 2791 0000 7902 0269 1947 

- Chrześcijańska Misja Ewangeliczna „FILEO” począwszy od czerwca 
2020 roku cały czas wspiera finansowo działalność misyjną wśród 
ubogich i prześladowanych chrześcijan w Pakistanie oraz dzieci z 
chrześcijańskiego sierocińca w Lahore w Pakistanie. W związku z 
powyższym kontynuowana jest zbiórka na portalu zrzutka.pl, z której 
środki finansowe w całości przekazane zostają na ten cel; 
- Chrześcijańska Misja Ewangeliczna „FILEO” wspiera też finansowo 
ubogich i prześladowanych chrześcijan w innych krajach, zgodnie z 
bieżącymi potrzebami oraz możliwościami finansowymi Fundacji 
„FILEO”.  
d) Obszar czwarty – działalność strony internetowej „e-fileo.pl”: 
- tworzenie dwumiesięcznika „FILEO”, zarejestrowanego na mocy 
postanowienia Sądu, wydawanego regularnie począwszy od listopada 
2018 roku i publikowanego na stronie e-fileo.pl. Nasze czasopismo oparte 
jest przede wszystkim na wartościach chrześcijańskich – każdy numer 
czasopisma składa się z szeregu artykułów (ok. 10) na tematy 
chrześcijańskie, red. naczelnym jest mgr Estera Skworcz-Bednarska; 
- pisanie i publikowanie codziennych „Rozważań Biblijnych”; 
- tworzenie i publikowanie artykułów z serii „Dary Ducha Świętego”; 
- publikowanie broszury „Serce Człowieka” pod red. E. Skworcz-
Bednarskiej; 
- publikowanie wersetów biblijnych w formie serii artykułów pod tytułem 
„Słowo Boże moją pomocą każdego dnia”; 
- tworzenie i publikacja innych artykułów na tematy chrześcijańskie. 
e) Obszar piąty – działalność strony „Czas Męczenników”: 
Na stronie internetowej fundacja-fileo.pl publikowana jest działalność 
„Czas Męczenników”, której celem jest: 
- podniesienie świadomości społecznej na tematy związane z 
prześladowaniami wobec chrześcijan; 
- uświadamianie występowania zjawiska przemocy wobec różnych grup 
społecznych; 
- ukazanie rozmiaru głodu jako przemocy występującej w krajach tzw. 
trzeciego świata; 
- działalność pro-life; 
- publikowanie licznych artykułów dotyczących wyżej wymienionej 
tematyki; 
- zachęcanie darczyńców Fundacji „FILEO” do wpłat darowizn na rzecz 
głodujących i prześladowanych chrześcijan. 
f) Obszar szósty – Biuro Monitorowania Zachowań Patologicznych 
Online i Cyberprzemocy: 
 - w związku z pandemią koronawirusa działalność Biura począwszy od 
marca 2020 roku została zawieszona. 
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g) Obszar siódmy – odbiorcy działań Fundacji: 
- ze względu na to, że działalność Fundacji „FILEO” w niemal całej 
rozciągłości ma miejsce w Internecie, trudno jednoznacznie określić 
potrzeby jej odbiorców oraz stopień ich realizacji przez Fundację. 

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań w okresie 
sprawozdawczym: 
w tym: 
- odbiorcy stron internetowych Fundacji: ok. 500 tys. osób; 
- odbiorcy, którzy kontaktowali się z Fundacją bezpośrednio (mailowo, 
telefonicznie, z pomocą messengera, wpłacali darowizny itp.): ok. 3.000 
osób. 

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej organizacji w okresie 
sprawozdawczym: 
Fundacja prowadziła działalność nieodpłatnie, działając w obszarach 
określonych w niniejszym sprawozdaniu.  

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie 
sprawozdawczym: 
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): 153.669,01 zł  
 a) Przychody z działalności nieodpłatnej: 153.669,01 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:  
0,00 zł 

 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 
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 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: 153.669,01 zł 
 w tym: 

a) ze składek członkowskich: 0,00 zł 
b) z darowizn od członków Fundacji „FILEO”: 0,00 zł 
c) z darowizn od osób fizycznych nie będących członkami 

Fundacji: 153.669,01 zł 
w tym: 
styczeń 20.346,40 zł – przelewy; 
luty 17.063,49 zł – przelewy; 
marzec 22.773,21 zł – przelewy; 
kwiecień 15.290,60 zł – przelewy; 
maj 10.881,44 zł – przelewy; 
czerwiec 10.356,07 zł – przelewy 
lipiec 13.329,11 zł – przelewy;  
sierpień 8.979,99 zł – przelewy; 
wrzesień 6.021,39 zł – przelewy;  
październik 6.408,86 zł – przelewy; 
listopad 10.399,76 zł – przelewy;  
grudzień 11.818,69 zł – przelewy.   

 d) z darowizn od osób prawnych: 0,00 zł 
 e) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, aukcji, nawiązek):
 0,00 zł 
 f) ze spadków, zapisów: 0,00 zł 

g) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu 
składników majątkowych): 0,00 zł 

 2.4. Z innych źródeł: 0,00 zł 
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: 
 151.810,19 zł.  

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności: 
126.982,44 zł 
w tym: 
styczeń 12.952,16 zł – przelewy; 620 zł – gotówka; 
luty 10.049,45 zł – przelewy; 890 zł – gotówka; 
marzec 12.062,33 zł – przelewy; 4.580 zł – gotówka; 
kwiecień 9.184,47 zł – przelewy; 820 zł – gotówka;  
maj 11.657,31 zł – przelewy; 910 zł – gotówka; 
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czerwiec 13.343,77 zł – przelewy; 880 zł – gotówka; 
lipiec 11.234,23 zł – przelewy; 1.390 zł – gotówka; 
sierpień 6.272,51 zł – przelewy; 1.490 zł – gotówka; 
wrzesień 4.747,44 zł – przelewy; 1.240 zł – gotówka; 
październik 5.287,63 zł – przelewy; 1.051 zł – gotówka; 
listopad 5.647,15 zł – przelewy; 950 zł – gotówka; 
grudzień 8.520,99 zł – przelewy; 1.202 zł – gotówka. 

 b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności: 0,00 zł  
 c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej: 0,00 zł
 d) koszty finansowe: 0,00 zł 
 e) koszty ogólnego zarządu: 24.827,75 zł  
 w tym:  

styczeń 1.781,20 zł – przelewy; 
luty 1.736,03 zł – przelewy; 
marzec 10.584,24 zł – przelewy; 
kwiecień 3.904,91 zł – przelewy; 
maj 1.128,50 zł – przelewy; 
czerwiec 870,66 zł – przelewy; 
lipiec 647,93 zł – przelewy; 
sierpień 1.074,98 zł – przelewy; 
wrzesień 512,06 zł – przelewy; 
październik 1.025,82 zł – przelewy; 
listopad 1.051,60 zł – przelewy; 
grudzień 509,82 zł – przelewy. 

 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:  wynik finansowy w bilansie 
to -5.900,47 zł, natomiast rachunek zysków i strat to zysk w kwocie 
1.858,82 zł. Różnica ta wynosi 7.759,29 zł i wynika z wartości złota 
przeniesionego do funduszu statutowego, zakupionego za tą kwotę. 
 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 
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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: 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. Osoby duchowne      
2.1. Liczba osób duchownych pobierających opłaty z tytułu pełnionych 

funkcji w organizacji: 2 osoby 
2.2. Przeciętna liczba osób duchownych pobierających opłaty z tytułu 

pełnionych funkcji w organizacji w przeliczeniu na pełne etaty: 2 
etaty  

3. Członkowie     
3.1. Organizacja posiada członków: TAK  
3.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku  
sprawozdawczego:       
5 osoby fizycznych  
0  osób prawnych  

4. Wolontariat w okresie sprawozdawczym     
4.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez 
wolontariuszy:      
NIE 
4.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz 
organizacji przez okres krótszy niż 30 dni 
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w tym: 
  a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące 
usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu 
zarządzającego: 0 osób 
 b) inne osoby: 0 osób 
4.3. 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 
4.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz 
organizacji przez okres dłuższy niż 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 

 
 

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym 
  

1. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację 
w okresie sprawozdawczym: 
49.647,54 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 
c) z tytułu duchowieństwa 
w tym: 
- opłaty z tytułu pełnionej funkcji: 49.647,54 zł 
- inne: 0,00 zł 

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację 
pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej:  
0,00 zł  
w tym:  
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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 
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 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) 
należnego osobom duchownym pobierającym opłaty z tytułu funkcji 
pełnionych w organizacji: 
2.068,65 zł  

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

10.  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  
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11.  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 
12.  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 

13. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) 
należnego osobom duchownym pobierającym opłaty z tytułu funkcji 
pełnionych w organizacji: 
2.172,61 zł    

14.  Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń: 
Fundacja „FILEO” nie zatrudnia pracowników na podstawie umów o 
pracę lub umów cywilno-prawnych. Jedynymi pracownikami Fundacji są 
dwie osoby duchowne, pobierające opłaty z tytułu pełnionych funkcji w 
Fundacji w wysokości nie większej niż najniższa krajowa netto, za 
których Fundacja odprowadza składki na ubezpieczenie zdrowotne i 
społeczne. Fundacja nie korzysta też z pomocy wolontariuszy. 
 
 
VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożyczkach 

pieniężnych w okresie sprawozdawczym 
    

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych: NIE 
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: -   
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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 
 

1. Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu 
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 
oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723, 1075, 1499 i 2215): 
NIE 

2. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację płatności          
w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 
10000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako 
pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą 
powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji:  
NIE 

3. 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: - 

4. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem:   
BRAK        
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5. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez 
organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym:        
Organ kontrolujący: - 
Liczba kontroli: -  

6. 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     

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

……………………………… 
 


