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Sprawozdanie z działalności Laboratorium Futurum Fundacja 

za 2020 rok 

 

Sporządzone w oparciu o treść  art. 12 ust. 4 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 

z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania 

z działalności fundacji (Dz. U. z dnia 22 maja 2001 roku, Nr 50, poz. 529). 

 

1. 1. Dane rejestracyjne fundacji 

1. a) Nazwa fundacji – Laboratorium Futurum Fundacja 

1. b) Siedziba i adres -  ul. 1 Maja 35/1a 55-200 Oława 

1. c) Adres korespondencyjny – ul. 1 Maja 35/1a 55-200 Oława 

1. d) Adres poczty elektronicznej – biuro@laboratoriumfuturum.org 

1. e) Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym - 04.07.2013 roku 

1. f) Numer KRS - 00000468691 

1. g) REGON - 022184767 

1. h) Dane dotyczące Członków Zarządu:  

Daniel Górski – Prezes Zarządu 

Monika Hajdas – Sekretarz-Członek Zarządu 

 

1. Określenie celów statutowych Fundacji: 

Celami Fundacji, zgodnie z obowiązującym statutem są: 

 

1. pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i 

osób; 

2. wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

3. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa; 

4. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

5. działalność charytatywna; 

6. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej; 
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7. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 

8. działalność na rzecz integracji cudzoziemców; 

9. ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 567); 

10. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 

11. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 

12. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 

13. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

14. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 

15. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych 

rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 

16. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

17. nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; 

18. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 

19. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

20. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 

21. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 

22. turystyka i krajoznawstwo; 

23. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające 

rozwój demokracji; 

24. udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego; 

25. ratownictwo i ochrona ludności; 

26. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 

27. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów; 

28. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 

29. promocja i organizacji wolontariatu; 

30. pomoc Polonii i Polakom za granicą; 

31. działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 

32. działalność na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o 

weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1569 i 1726); 

33. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 

34. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 

35. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 

36. rewitalizacja; 
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Projekty zrealizowane w 2020 roku 

Fundacja w roku 2020 zrealizowała projekt Karnawałowo RAZEM. Fundacja wraz z Oławskim Centrum 

Rozwoju Społecznego oraz Miasto Oława zorganizowała dla dzieci, rodziców, dziadków i innych 

zainteresowanych wspólne spotkanie polegające na tworzeniu i zdobieniu masek karnawałowych. 

Spotkanie odbyło się 8 Lutego 2020 w Oławie, w punkcie OCRS.  

4. Informację o wysokości uzyskanych przychodów oraz kosztów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. 

spadek, zapis, darowizna, środki ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy). 

 

    

Przychody działalności statutowej      6 624,05 zł  

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego    

 - darowizn       749,82 zł  

- wsparcie pomostowe    4 714,94 zł  

     5 464,76 zł  

II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego    

 - projekt BABUSZKI    1 159,29 zł  

     1 159,29 zł  

    

Przychody Finansowe        57,45 zł  

 - odsetki otrzymane        57,45 zł  

    

  

 

Koszty działalności statutowej: 8 423,10 zł 

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego    

- rozliczenie pomostówki 4 714,94 zł 

- pozostała działalność statutowa 844,13 zł 

  5 559,07 zł 

II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego    

- projekt Karnawałowo RAZEM 1 000 zł 

- Projekt BABUSZI 968 zł 

  1 967,99 zł 

III. Koszty Zarządu   

- opłaty administracyjne 460,00 zł 

- opłaty skarbowe       225,00 zł  

- opłaty bankowe       211,04 zł  

  896,04 zł 
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6. Fundacja Laboratorium Futurum w 2020 roku nie prowadziła działalności gospodarczej. 

 

7. Uchwały zarządu w 2020 roku: 

Uchwała nr 9 z dnia 01.04.2020r. dotycząca zatwierdzenia sprawozdania finansowego fundacji za 

2019 rok. 

 

8.     Dane o: 

a. liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk: 

Fundacja zatrudniała pracowników w ciągu roku 2020 na: 

- umowę zlecenie w liczbie osób 2; 2 specjalistów, 

- umowa o pracę w liczbie osób 3; ¼ etatu. 

 

b. łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundację z podziałem na wynagrodzenia, 

nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób 

zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: 

wynosiły 0,00 zł 

     

c. wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie 

członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością 

gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia: 

Przedstawiciele organów Fundacji tj. Zarządu oraz Rady pełnią funkcje społecznie i nie otrzymują 

wynagrodzenia. 

 

d.  wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia i umów o pracę: 

W skali roku wynagrodzenia osób zatrudnionych na: 

- umowę zlecenie wynosiły 1712,00 zł brutto brutto, 

- umowę o pracę wynosiły 3099,77 zł brutto brutto. 
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e. udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze 

wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy 

statutowej udzielania takich pożyczek: 

Nie dotyczy. 

 

f.  kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych i lokat ze wskazaniem banku: 

Fundacja w 2020 nie posiadała lokat terminowych w banku. 

Na aktywa obrotowe na dzień 31.12.2020r. w kwocie 107.373,58 zł. składają się :   

a) środki pieniężne na rachunkach bankowych Fundacji 107.363,33 zł.–NEST Bank, z czego 45.000,00 zł 

jako środki do zabezpieczenia wierzytelności Wierzyciela z tytułu zawartej w dniu 17 listopada 2020.r. 

następującej Umowy nr 10/9.4/CWP/2020/D; z czego 63.060,00 zł dofinansowanie do projektu zgodnie 

z umową 10/9.4/CWP/2020/D. 

b) środki pieniężne w kasie 10,25 zł. 

 

g. wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa 

handlowego ze wskazaniem tych spółek; 

Nie dotyczy. 

 

h. nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to 

nabycie, 

Nie dotyczy 

 

i.  nabytych pozostałych środkach trwałych, 

Fundacja rozpoznaje środki trwałe o wartości wyższej od kwoty 10 000,00 zł. W roku 2020 nie zostały 

nabyte środki trwałe. 

 

9. Fundacja nie poniosła w roku 2020 żadnych strat nadzwyczajnych ani nie zrealizowała zysków 

nadzwyczajnych.    
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10. Fundacja w 2020r. nie nabyła żadnych obligacji ani akcji. 

 

11. Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości. 

 

12. Fundacja nie ma żadnych aktywów i zobowiązań ujętych w innych sprawozdaniach finansowych 

sporządzonych dla celów statystycznych. 

 

13. Fundacja w 2020 roku otrzymała od członków zarządu pożyczkę w wysokości 45.000,00 zł w celu 

zabezpieczenia wierzytelności Wierzyciela z tytułu zawartej w dniu 17 listopada 2020.r. następującej 

Umowy nr 10/9.4/CWP/2020/D. Zwrot środków wraz z odsetkami nastąpi w lipcu 2022. 

 

14. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, 

państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności, 

Nie dotyczy. 

 

15. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także 

informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych. 

Zobowiązania budżetowe fundacji realizowane są na bieżąco. Stan zobowiązań publiczno-prawnych na 

31 grudnia 2020 r. wynosił: 0,00 zł. Fundacja składała za roku 2020 następujące deklaracje podatkowe: 

CIT-8 wraz z załącznikami.  

 

16. Informacja, czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzona w fundacji kontrola, a jeśli była 

- to jej wyniki. 

W roku 2020 nie była przeprowadzana kontrola. 

 

 

Sporządzono 30.12.2021r. w Oławie 

 

 


