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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 01.01.2017-31.12.2017 

Fundacja im. Małgorzaty Bajerskiej "Macierzanka" 

ul. Limby 35/2, 71-784 Szczecin 

data wpisu i numer KRS: 13.10.2014 r., 0000526837 

REGON: 360002454 

członkowie zarządu:  

prezes zarządu Michał Kwaśniewski, wiceprezes zarządu Nina Kwaśniewska 

1. Cele statutowe Fundacji: 

 

 Upowszechnianie idei porodów naturalnych, w tym i domowych oraz naturalnego 

żywienia niemowląt. 

 

 Wspieranie rodziny, m.in. poprzez upowszechnianie wiedzy na temat różnych form 

opieki nad małymi dziećmi i członkami rodziny wymagającymi opieki oraz 

propagowanie możliwości łączenia życia zawodowego z życiem rodzinnym.  

 Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych 

rodzin i osób.  

 Nauka, badania, studia i analizy oraz edukacja, w szczególności  

w obszarze opieki nad dziećmi, ich edukacji i wychowania.  

 Ochrona praw dziecka. 

 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem  

z pracy, a zwłaszcza opiekunek i opiekunów oraz rodziców małych dzieci 

pozostających bez pracy, m.in. poprzez organizację usług opiekuńczych, a także 

zapewnienie opieki i pomocy innym niesamodzielnym członkom rodziny, zwłaszcza 

osobom niepełnosprawnym.  
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 Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.  

 Propagowanie wiedzy z zakresu ochrony i promocji zdrowia, pierwszej pomocy dla 

dzieci i dorosłych.  

 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Promocja  

i organizacji zatrudnienia i wolontariatu oraz działalność wspomagająca rozwój 

przedsiębiorczości. 

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów 

statutowych. 

Fundacja od stycznia 2017 r. wypełniała swoje cele statutowe prowadząc szkołę rodzenia, 

edukując z zakresu tematyki okołoporodowej i laktacyjnej.  

 Fundacja przeprowadzała szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dzieciom. 

Prowadziliśmy szkołę rodzenia w ramach działalności statutowej odpłatnej.  

 Fundacja Macierzanka wsparła finansowo powstanie Banku Mleka Kobiecego w 

Szczecinie. 

 Podpisaliśmy umowę z Fundacją Źródło Życia na wydanie książki pod roboczym 

tytułem „Rodzimy w domu”, której celem jest promocją i upowszechnienie 

porodów domowych. 

 Rozpoczęliśmy cykl rozmów i wywiadów pt.: „Macierzyństwo bez lukru” z 

kobietami, które miały trudności związane z karmieniem piersią lub 

macierzyństwem. Celem rozmów jest wsparcie kobiet na macierzyńskiej ścieżce. 

 Przeprowadziliśmy także ankietę dotyczącą „Wsparcia laktacyjnego w 

województwie lubuskim”. Wyniki ankiety przedstawiliśmy dyrektorowi szpitala w 

Gorzowie Wielkopolskim i rozpoczęliśmy rozmowy dotyczące szkolenia personelu 

z zakresu laktacji i komunikacji z pacjentką. 

 Uczestniczyliśmy w konferencji „Świadoma mama” 30 marca 2017 r. – nasi 

wolontariusze mieli prelekcję z zakresu odżywiania w ciąży i naturalnej pielęgnacji 

niemowląt. 

 Zorganizowaliśmy warsztat dla kobiet po cięciu cesarskim – Zdrowa, Aktywna 

Mama, który miał za zadanie przygotować kobiety do rehabilitacji blizny. 

 Fundacja Macierzanka posiada wypożyczalnię laktatorów i sprzedaż akcesoriów 

wspierających karmienie piersią.  
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 Fundacja Macierzanka jest w trakcie remontu nowej siedziby – nasz projekt został 

wpisany do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Szczecin, dla najbardziej 

zdegradowanych dzielnic Szczecina – Centrum, Turzyn, Śródmieście, jako działanie 

w znaczny sposób zmieniające otoczenie. 

 

 

3.Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  

 BRAK 

4.Uchwały zarządu fundacji: 

nr 1/06/2017 z dnia 25.06.2017r. 

dotycząca zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego i 

merytorycznego za rok 2016 
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5. Struktura przychodów, ze wskazaniem źródeł. 

 

Rodzaj przychodu Stan na koniec okresu 

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 
Składki członkowskie 
Dotacje pochodzące ze środków publicznych 
Inne 

0,00 

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 
Składki członkowskie 
Dotacje pochodzące ze środków publicznych 
Inne 

20 700,99 
 

20 700,99 

Przychody z pozostałej działalności statutowej 
Składki członkowskie 
Dotacje pochodzące ze środków publicznych 
Darowizny 

53 077,82 
 

53 077,82 

Przychody z działalności gospodarczej 0,00 
Pozostałe przychody operacyjne 899,82 

Przychody finansowe 0,00 

Razem 74 678,63 

 
Struktura poniesionych kosztów. 

 

Rodzaj kosztów Stan na koniec okresu 

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 
 

0,00 

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 
 

23 810,46  

Koszty pozostałej działalności statutowej 
 

0,00 

Koszty działalności gospodarczej 0,00 
Koszty ogólnego zarządu 48 703,45 

Pozostałe koszty operacyjne 1 466,27 

Koszty finansowe 876,01 

Razem 74 856,19 
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6. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem 

dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto (zysku lub straty brutto) 

 

Lp. Wyszczególnienie Kwota 

1 Zysk/strata wykazane w RZS -177,56 

2 Przychody podatkowe 74 678,63 

3 Koszty uzyskania przychodu 73 390,75 

4 Dochód/strata podatkowa – podstawa opodatkowania 1 287,88 

5 Dochody/Przychody wolne od podatku 1 287,88 
 

Dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust.1 pkt.4 1 287,88 

6 Wynik podatkowy (4-5) 0,00 

 
 

Przychód Koszty Wynik 

Ujęcie podatkowe 74 678,63 73 390,75 187,88 

Ujęcie 
rachunkowe 

74 678,63 74 856,19 -177,56 

Różnica 0,00 1 465,44 1 465,44 

 

 
 

 

7. Dane o zatrudnieniu, wynagrodzeniu i sytuacji finansowej : 

a) Fundacja zatrudniała jedną osobę na umowę o pracę. 

b) Działalność statutową nieodpłatna realizowana była w oparciu o pracę wolontariuszy. 
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c) Członkowie zarządu nie otrzymywali wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji.  

d) Fundacja nie udzieliła żadnych pożyczek pieniężnych.  

e) Fundacja "Macierzanka" posiadała rachunek bankowy w mBanku. 

 f) Stan środków ulokowanych na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2017 r. 

wynosił 305,53 zł.  

g) Fundacja na dzień 31 grudnia 2017 r. nie posiadała lokat bankowych.  

h) Fundacja nie nabyła obligacji ani nie objęła udziałów lub akcji w innych podmiotach.  

i) Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości. 

j) Księgowość prowadziło biuro rachunkowe Centrum Biznesu w Szczecinie  podstawie 

zawartej umowy. 

8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe 

 i samorządowe 

Fundacja do 31.12.2017 r. nie wykonywała żadnej działalności zleconej przez podmioty 

państwowe i samorządowe. 

9. Informacja o rozliczeniach Fundacji.  

Fundacja nie posiada zaległości podatkowych oraz na rzecz Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych.  
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