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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  

FUNDACJI BONIN  
ZA 2011 ROK 

 
1)  Dane identyfikacyjne: 

a) Nazwa fundacji: Fundacja Bonin 
b) Siedziba fundacji: Bonin 31, 73-150 Łobez 
c) Data wpisu w KRS: 08.03.2007,  
d) Numer KRS: 0000275853,  
e) REGON: 320328595 
f) Członkowie Rady Fundacji: 

- Krystyna Władysława Serafin – Przewodnicząca Rady 
 zam. 70-353 Szczecin, ul. Ściegiennego 58b/3 

- Anna Grzywińska – Członek Rady 
 zam. 70 -360 Szczecin, ul. Pocztowa 30/4 

- Bronisława Kaczor – Członek Rady  
  zam. 70-373 Szczecin, Al. Boh. Warszawy102/12 
 

g) Członkowie Zarządu Fundacji: 
- Wiesława Brygida Piećko - Prezes Zarządu 
   zam. 70-380 Szczecin, ul. Noakowskiego 24/16 
- Roma Szaraszek - Wiceprezes Zarządu 
  zam. 71-795 Szczecin, ul. Duńska 58 B/3 

 
2) Zakres działalności statutowej, realizacja celów statutowych 

a) Celem Fundacji Bonin jest prowadzenie wszechstronnej działalności służącej 
wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem, w 
tym dzieci, młodzieży i ich rodzin ze środowisk patologicznych lub terenów 
zaniedbanych gospodarczo, społecznie, kulturowo oraz osób niepełnosprawnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem działalności społecznej, edukacyjnej, kulturalnej, 
informacyjnej i charytatywnej.  

b) Opis realizacji celów statutowych w 2011 r. 
 

Od 1 kwietnia 2011 roku Fundacja Bonin przystąpiła do realizacji  półrocznego projektu pt: 

”Stop wykluczeniu kobiet wiejskich” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W  projekcie  wzięły 

udział  mieszkanki gmin Łobez i Resko w wieku aktywności zawodowej(15-64 lata).Od maja 

do września dwa razy w miesiącu uczestniczki projektu  miały  możliwość uczestniczenia w 

warsztatach i konsultacjach indywidualnych z  psychologiem i prawnikiem. Celem tych 

spotkań było  podniesienie jakości życia, poprzez  m.in. zdobycie wiedzy i praktyki w  

radzeniu sobie ze stresem, rozwiązywaniu konfliktów a także zdobycie nowych umiejętności 

wychowawczych. W czasie zajęć  zapewniona była również opieka nad dziećmi.                             

Na zakończenie projektu uczestniczki wraz z dziećmi wyjechały nad morze na warsztaty 

dobrego rodzicielstwa. Na podstawie ankiet kwestionariuszowych przeprowadzonych w pierwszym 

dniu zajęć tzn.21 maja 2011r. oraz ostatnim tzn.24 września 2011r. można stwierdzić iż.  u wszystkich 

uczestniczek projektu „Stop wykluczeniu kobiet wiejskich”  tj. u  20 kobiet mieszkających na 

terenie gmin Łobez i Resko nastąpił wzrost wiedzy nt. mechanizmu uzależnienia i 
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współuzależnienia U 20 uczestniczek nastąpił wzrost wiedzy nt .możliwości uzyskania 

wsparcia w najbliższym otoczeniu.20 uczestniczek nabyło umiejętności radzenia sobie ze 

stresem , 20 kobiet nabyło umiejętności rozwiązywania konfliktów rodzinnych, oraz 

umiejętności z zakresu dobrego rodzicielstwa. Wszystkie 20 uczestniczek projektu otrzymało 

wsparcie psychologiczne i prawne. 

Reasumując największą trudnością dla uczestniczek projektu „Stop wykluczeniu kobiet 

wiejskich” jest umiejętność poradzenia sobie ze wstydem, otwartością w konfrontacji ze 

zwierciadłem społecznym. , natomiast z całą pewnością można mówić o wysokim wzroście 

samooceny i pewności siebie badanych pań. 

3) Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej. 
    Fundacja Bonin w roku 2011 nie prowadziła działalności gospodarczej.  
4) Odpis uchwał rady i zarządu fundacji – w załączeniu 
5) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów   
a. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów –  49 337,20 zł. 
b. W ramach celów statutowych fundacja nie prowadziła działalności odpłatnej,             

prowadziła wyłącznie działalność nieodpłatną. 
6) Informacja o poniesionych kosztach na:  
- realizację celów statutowych – 0,00 zł 
- administrację –  51 663,02 zł 
- działalność gospodarczą – 0,00 zł 
- pozostałe koszty -  8 293,15 zł 
 
7) Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniu 
a. Liczba osób zatrudnionych – fundacja nie zatrudnia osób w rozumieniu ustawy   
    Kodeks pracy 
b. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację – nie dotyczy 
c. Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego 

członkom organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością 
gospodarczą – nie dotyczy 

d. Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia – 10 200,00 zł 
e. udzielone przez fundację pożyczki pieniężne – fundacja nie udzielała pożyczek w roku 

2011. 
f. kwoty ulokowane na rachunkach bankowych – fundacja nie lokowała kwot na 

rachunkach bankowych w 2011 r., tj. nie zakładała lokat krótko-terminowych i 
długoterminowych 

g. wartość nabytych obligacji, wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach 
prawa handlowego – brak 

h. nabyte nieruchomości – fundacja w 2011 r. nie nabyła nieruchomości 
i. pozostałe środki trwałe nabyte w okresie sprawozdawczym –  fundacja w 2011 r. -  

Drukarka HP – 400,00 zł, Tablica flipchart – 400,00 zł 
j. wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych w sprawozdaniach finansowych w roku 

2011 wynosi 10 755,32 zł 
8) Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe  

– w roku 2011 fundacja nie realizowała zadań zleconych przez podmioty państwowe  
i samorządowe. 

9) Informacja o rozliczeniu fundacji: 
    -  z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych – w roku 2011 fundacja była zobowiązana 

do odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu umów 



 3 

cywilnoprawnych, realizowanych w 2011 r. Fundacja nie zalega ze zobowiązaniami 
wobec urzędu skarbowego.  

    - w sprawie składanych deklaracji podatkowych: 
      za rok 2011 fundacja złożyła w urzędzie skarbowym  
       - CIT-8 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez      
              podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, 
            - PIT-4R Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. 
     
Informacja w sprawie przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym kontrolach i ich 
wynikach 

W roku 2011 nie prowadzono w Fundacji kontroli. 
 

1. Piećko Wiesława – prezes zarządu 
      2.   Roma Szaraszek – wiceprezes zarządu  
 
      Bonin 30 marzec  2012 r.  
 


