
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI  
ZA ROK 2018     

Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. 

§ 2. (Zachowano oryginalną numerację paragrafów i punktów z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  
z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.) 
 

1. Dane rejestracyjne fundacji. 
 

Nazwa fundacji Fundacja Rozwoju Indywidualnego „Praca Moc 
Energia” 

siedziba i adres fundacji ul. Legnicka 65; 54-206 Wrocław  

aktualny adres do 

korespondencji 

j.w. 

adres poczty elektronicznej  info@energia.city 

Regon 061657570 

data wpisu w KRS 26.02.2014 

numer KRS 0000499971 

 
Dane członków  
zarządu fundacji: 

Imię i nazwisko oraz pełniona funkcja  
(według aktualnego wpisu w KRS) 
Daniel Wieleba – Prezes Zarządu 

 
Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu). 

1. Wspieranie wszelkich możliwych dróg rozwoju indywidualnego człowieka, ze 
szczególnym naciskiem na upowszechnianie i rozwój kultury i sztuki, a także 
właściwego stosunku do rozwoju indywidualnego, pracy nad samym sobą, 
podnoszenia uwagi i świadomości dotyczącej otaczającego świata. 

2. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i zwracanie uwagi na integrację i 
reintegrację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób niesłyszących i 
słabosłyszących. 

3. Rzetelne przekazywanie informacji z zakresu kultury, sztuki oraz nauki za 

pośrednictwem wszystkich środków komunikacji społecznej wśród młodzieży i 
dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niesłyszących. 

4. Wspieranie rozwoju techniki, technologii, innowacyjności oraz nauk 
społecznych. 

5. Edukacja kulturalna polegająca szczególnie na kształtowaniu właściwego 
stosunku do kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

6. Pomoc potrzebującym wobec wystąpienia sytuacji kryzysowych w kraju i za 

granicą, ze szczególnym uwzględnieniem ofiar katastrof i klęsk żywiołowych 
poprzez działalność charytatywną. 

7. Działania wspierające ochronę zdrowia fizycznego i umysłowego oraz promocja 
zdrowia samego w sobie, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści płynących z 
odpowiedniej diety. 

8. Promowanie właściwego stosunku do ekologii, przyrody, ochrony zwierząt, a 
także dziedzictwa przyrodniczego. 

9. Działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 
a także działalność na rzecz podmiotów trzeciego sektora. 



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

(opis rzeczywiście prowadzonej działalności statutowej). 
 

FUNDUSZ WSPIERANIA ADOPCJI ZWIERZĄT 

Projekt wpisuje się w następujące sposoby realizacji celów statutowych fundacji: 

 Promowanie właściwego stosunku do ekologii, przyrody, ochrony zwierząt, a 
także dziedzictwa przyrodniczego. 

Projekt wpisuje się w następujące punkty pożytku publicznego: 

 W zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego; 

Fundusz Wspierania Adopcji Zwierząt powstał jako akcja partnerka z wrocławską 
Fundacją 2 Plus 2 oraz we współpracy z firmami Brain Code oraz Secret Room. 
Fundacja 2 Plus 4 zajmuje się udzielaniem pomocy zwierzętom (głównie psom) 
przebywających obecnie w schroniskach dla bezdomnych zwierząt, pochodzącym z 
interwencji, niechcianym, często mającym za sobą ciężkie przeżycia i/lub sprawiającym 
problemy behawioralne. Zdecydowaliśmy się na wsparcie tej fundacji ze względu na ich 
szczytny cel oraz świadomość wysokich kosztów leczenia takich zwierząt. 
 

Środki pozyskiwane podczas tej zbiórki przeznaczane są na: 

 finansowanie (w tym współfinansowanie) specjalistycznej opieki weterynaryjnej 
i środków medycznych; 

 zakup karmy wskazanej przez Beneficjenta dla psów, kotów i innych zwierząt 
przebywających w domach tymczasowych stowarzyszonych z Beneficjentem. 

W styczniu 2018 r. zakończona została zbiórka publiczna Fundacji Praca Moc Energia 
zarejestrowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pod numerem 
2017/933/OR. W wyniku zbiórki uzyskano kwotę 301,16 zł, która w całości została 
przeznaczona na koszty specjalistycznego leczenia zwierzęcia odratowanego w ramach 
interwencji Fundacji 2 Plus 4. Koszty organizacyjne, administracyjne i koszty kampanii 

informacyjnej w  całości poniosła Fundacja oraz wolontariusze związani ze zbiórką. 
 

W roku sprawozdawczym została zgłoszona do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 
Administracji kolejna zbiórka publiczna Fundacji Praca Moc Energia. Otrzymała numer 
2018/680/OR. Skarbony stacjonarne zostały umieszczone w lokalach firm zajmujących 
się rozrywką typu escape-room – Brain Code oraz Secret Room przy ulicy Kazimierza 

Wielkiego 27c we Wrocławiu oraz w Studio Fruzur. Black&Blond przy ulicy Krystyny i 

Mariana Barskich 21 we Wrocławiu. Ponownie zebrane do 4 stycznia 2019 roku środki - 
w wysokości 932,06 zł - zostały rozdysponowane w porozumieniu z Fundacją 2 Plus 4. 
Nasza organizacja zdecydowała się kontynuować projekt w roku 2020. 
  

 

 

 

 



PROJEKT  TERAWAT - 100% MOCY 

Projekt wpisuje się w następujące sposoby realizacji celów statutowych fundacji: 

 Rozbudzanie i rozwijanie potencjału artystycznego u dzieci i młodzieży, w 
szczególności wśród osób niesłyszących i słabo słyszących. 

 Działania na rzecz rozwoju pasji i talentów dzieci i młodzieży. 
 Aktywizację osób wykluczonych społecznie, niepełnosprawnych do tworzenia i 

uczestnictwa w kulturze z naciskiem na osoby niesłyszące i słabo słyszące. 
 Działanie na rzecz pomocy osobom zagrożonym dyskryminacją społeczną 

poprzez umożliwienie im dostępu do dóbr kultury i edukacji oraz integralnego 
rozwoju osobistego. 

 Działalność charytatywna, pomocowa i edukacyjna, polegająca na wzbogacaniu 
współczesnej myśli i metod działania w zakresie opieki i pomocy społecznej, 
promocji zdrowia, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży ciężko lub 
nieuleczalnie chorej, pochodzącej z ubogich, marginalizowanych społecznie 
środowisk oraz wśród wychowanków domów dziecka i placówek adopcyjno-

opiekuńczych, a także osób niesłyszących i słabo słyszących. 

Projekt wpisuje się w następujące punkty pożytku publicznego: 

 W zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

 W zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i 
młodzieży; 

 W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

Projekt TERAWAT - 100% MOCY ma na celu stymulację kreatywności wśród dzieci i 
młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz profesjonalną realizację 
wybranych celów związanych z ogólnie rozumianą sztuką i kulturą. W ramach działań 
Projektu pracownicy i wolontariusze Fundacji będą realizowali z beneficjentami 
wspólnie ustalone produkty kulturalne. 
Uważamy, że każdy człowiek ma prawo i może być artystą, a niniejszym Projektem 
chcemy również pobudzić rozwijanie wyobraźni, możliwość odkrywania zdolności 
artystycznych, popularyzację dostępu do kultury i sztuki, komunikację poprzez 
artystyczną ekspresję. 
 

W pierwszej połowie 2018 roku wraz z podopiecznymi Wrocławskiego Centrum Opieki 
i Wychowania próbowaliśmy sił w studio nagraniowym. Młodzież przygotowała własne 
teksty i zdecydowali połączyć je w jeden utwór. Na  przygotowanym przez nas 

podkładzie muzycznym młodzież naniosła swoje myśli w formie swoistego manifestu. 
Decyzja o publikacji utworu pozostaje po stronie podopiecznych. 

 

PROJEKT  MAGAZYN ENERGIA CITY 

Projekt wpisuje się w następujące sposoby realizacji celów statutowych fundacji: 

 Działanie na rzecz rozwoju sztuki i mediów niezależnych w Polsce i na świecie, 
w tym swobodnego przepływu i dostępu do informacji niezbędnej dla rozwoju 
życia kulturalnego i artystycznego, edukacji społecznej oraz ochrony i promocji 
zdrowia. 



 Inicjowanie i podejmowanie społecznych działań dotyczących promocji kultury, 

sztuki i wyrobów artystycznych oraz nauki i dostępu do nowinek naukowych i 
technologicznych. 

 Inspirowanie społeczeństwa do świadomego rozwoju indywidualnego poprzez 
kontakt z nowościami z zakresu nauki o człowieku, neurologii, psychologii. 

 Upowszechnianie wiedzy z wykorzystaniem nowych technologii; budowę 
platform edukacyjnych i szkoleniowych. 

Projekt wpisuje się w następujące punkty pożytku publicznego: 

 W zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania 

 W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

Na łamach magazynu w ramach projektu ENERGIA CITY staramy się przedstawić 
wiele składowych naszego życia, które w naszym subiektywnym odczuciu wpływają na 
definicję człowieczeństwa, oddziałują na jego rozwój oraz stanowią pomost pomiędzy 
myśleniem logicznym, a czysto abstrakcyjnym czy surrealistycznym. Stąd na Magazynie 
Kompresja obok zagadnień nauki są również tematy dotyczące bezpośrednio człowieka 
czy otaczającej go natury. Zagadnienia te nie mogą obejść się bez ekspresji duchowej 
części człowieka, jak ogólnie rozumiana sztuka i kultura. 
 

W roku 2018 opublikowaliśmy 82 artykuły związane z ogólnie rozumianą nauką i 
kulturą oraz dodatkowo aktualności związane bezpośrednio z fundacją. 
 

Dziesięcioma najbardziej popularnymi artykułami były: 

 6 zasad sztuki słuchania wg Ericha Fromma 

https://energia.city/6-zasad-sztuki-sluchania-wg-ericha-fromma/ 

 Zdarzenie klimatyczne z XIX wieku zabiło miliony osób. Czy może się ono 
powtórzyć?  

https://energia.city/zdarzenie-klimatyczne-z-xix-wieku-zabilo-miliony-osob-czy-

moze-sie-ono-powtorzyc/ 

 Irańskie Pompeje – niesamowita historia masakry zasypanej przez tysiąclecia 

https://energia.city/iranskie-pompeje-niesamowita-historia-masakry-zasypanej-

przez-tysiaclecia/ 

 Smartfony wyniszczają planetę szybciej niż sądziliśmy 

https://energia.city/smartfony-wyniszczaja-planete-szybciej-niz-sadzilismy/ 

 6 tajemnic śniącego umysłu 

https://energia.city/6-tajemnic-sniacego-umyslu/ 

 Jak lubią ćwiczyć seniorzy – najnowsze wyniki badań 

https://energia.city/jak-lubia-cwiczyc-seniorzy-najnowsze-wyniki-badan/ 

 Jak cieszyć się długim życiem? Rady 104-letniego lekarza 

https://energia.city/jak-cieszyc-sie-dlugim-zyciem-rady-od-104-letniego-lekarza/ 

 Granie muzyki, a korzyści dla mózgu 

https://energia.city/granie-muzyki-a-korzysci-dla-mozgu/ 

https://energia.city/6-zasad-sztuki-sluchania-wg-ericha-fromma/
https://energia.city/zdarzenie-klimatyczne-z-xix-wieku-zabilo-miliony-osob-czy-moze-sie-ono-powtorzyc/
https://energia.city/zdarzenie-klimatyczne-z-xix-wieku-zabilo-miliony-osob-czy-moze-sie-ono-powtorzyc/
https://energia.city/iranskie-pompeje-niesamowita-historia-masakry-zasypanej-przez-tysiaclecia/
https://energia.city/iranskie-pompeje-niesamowita-historia-masakry-zasypanej-przez-tysiaclecia/
https://energia.city/smartfony-wyniszczaja-planete-szybciej-niz-sadzilismy/
https://energia.city/6-tajemnic-sniacego-umyslu/
https://energia.city/jak-lubia-cwiczyc-seniorzy-najnowsze-wyniki-badan/
https://energia.city/jak-cieszyc-sie-dlugim-zyciem-rady-od-104-letniego-lekarza/
https://energia.city/granie-muzyki-a-korzysci-dla-mozgu/


 Wyczuleni na światło. „Światłoczułki” – fotografia Katarzyny Michalskiej 

https://energia.city/wyczuleni-na-swiatlo-swiatloczulki-fotografia-katarzyny-

michalskiej/ 

 Kombinacja tych dwóch składników zabija cysty i mięśniaki macicy w sposób 
naturalny 

https://energia.city/kombinacja-tych-dwoch-skladnikow-zabija-cysty-i-

miesniaki-macicy-w-sposob-naturalny/ 

W roku 2018 stronę naszego Magazynu odwiedziło ponad 90,000 unikalnych 
użytkowników, którzy wywoływali średnio 400,000 odsłon miesięcznie. Domena 
energia.city w ciągu pierwszego roku zyskała w Google tzw. Page-rank na poziomie 2. 

Na podstawie statystyk Majestic SEO domena energia.city uzyskała w 2018 roku ponad 
20 tysięcy linków zewnętrznych (kierujące do strony projektu), w tym 22 odnośniki z 
domen edukacyjnych. 

  

PROJEKT  POLSKA BRZMI FAJNIE! 

Projekt wpisuje się w następujące sposoby realizacji celów statutowych fundacji: 

  Inicjowanie działań podkreślających rolę dźwięku oraz muzyki w życiu 
człowieka, poprzez organizację konferencji, wydawanie publikacji, wydawanie 
materiałów audio, tworzenie audiomap oraz zachowywanie dziedzictwa 
akustycznego kraju. 

Projekt wpisuje się w następujące punkty pożytku publicznego: 

 W zakresie turystyki i krajoznawstwa; 

 W zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 
 W zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego; 

Polska brzmi fajnie! jest to nowy projekt naszej Fundacji związany z dźwiękiem, 
akustyką, skierowany zarówno do osób niewidomych, niepełnosprawnych, jak i 
entuzjastów turystyki, a także osób, którym nie jest obojętne zachowanie dziedzictwa 
akustycznego naszego kraju oraz wszystkich osób ciekawych świata. 
 

Cele społeczne jakie będą realizowane w ramach tego projektu to przede wszystkim 

zwiększenie możliwości turystycznych osób niewidomych i niepełnosprawnych, 
zachowanie akustycznego dziedzictwa kraju, promocja coraz lepiej rozwijającej się 
turystyki dźwiękowej, a także turystyki tradycyjnej, w tym i ogólnie rozumiana 
promocja kraju. Ponadto projekt będzie stanowił podstawy do działań związanych z 
muzykoterapią, relaksacją oraz regeneracją psychofizyczną. Dodatkowo projekt wspiera 
zrównoważony rozwój oraz ochronę przed hałasem. 
 

Grupami adresatów są: 

 Osoby niewidome i niepełnosprawne, z ograniczonymi możliwościami 
turystycznymi. 

 Osoby zainteresowane turystyką i rekreacją, doceniające inne oferty turystyczne. 
 Osoby zamieszkujące poza granicami kraju, które są zainteresowane turystyką w 

środkowo-wschodniej Europie. 

https://energia.city/wyczuleni-na-swiatlo-swiatloczulki-fotografia-katarzyny-michalskiej/
https://energia.city/wyczuleni-na-swiatlo-swiatloczulki-fotografia-katarzyny-michalskiej/
https://energia.city/kombinacja-tych-dwoch-skladnikow-zabija-cysty-i-miesniaki-macicy-w-sposob-naturalny/
https://energia.city/kombinacja-tych-dwoch-skladnikow-zabija-cysty-i-miesniaki-macicy-w-sposob-naturalny/


 Osoby związane z Polonią i Polacy mieszkający poza granicami kraju, 
wykazujący naturalne zainteresowanie i tęsknotę za Polską. 

 Osoby świadomie wspierające zrównoważony rozwój, w tym dbające o 
zachowanie równowagi w środowisku naturalnym i zmniejszenie ingerencji 
człowieka w naturę. 

 Osoby korzystające z dźwiękowych materiałów wspierających muzykoterapię i 
relaksację opartą o dźwięki przyrody. 

 Osoby generalnie otwarte na nowe doświadczenia, ciekawe świata. 

W roku 2018 zostały zrealizowane dwa miejsca: 

 Głazy Krasnoludków - rezerwat przyrody nieożywionej w południowo-

zachodniej Polsce, w woj. dolnośląskim 

 Pola irygacyjne Ordy we Wrocławiu 

  

Oba materiały zostały opracowane studyjnie i przeznaczone do prezentacji audio/video 
na kanale Youtube.  

 

PROJEKT WROCŁAW - KULTURA NIEZNANA 

Projekt wpisuje się w następujące sposoby realizacji celów statutowych fundacji: 

 Rzetelne przekazywanie informacji z zakresu kultury, sztuki oraz nauki za 

pośrednictwem wszystkich środków komunikacji społecznej wśród młodzieży i 
dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niesłyszących 

 Edukacja kulturalna polegająca szczególnie na kształtowaniu właściwego 
stosunku do kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

 Inicjowanie, wspieranie i promowanie przedsięwzięć służących rozwojowi 
kultury i edukacji. 

 Inicjowanie i podejmowanie społecznych działań dotyczących promocji kultury, 
sztuki i wyrobów artystycznych oraz nauki i dostępu do nowinek naukowych i 
technologicznych. 

Projekt wpisuje się w następujące punkty pożytku publicznego: 

 W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
 W zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, 

pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej; 

Każde miasto posiada swoją unikalną duszę. Na ten niepowtarzalny charakter ma wpływ 
wiele czynników, a jednym z nich jest bogactwo oferty kulturalnej. Wrocław uzyskuje 
swój wyjątkowy smak dzięki mnogości artystów, wernisaży, małych galerii oraz innych 
miejsc związanych z kulturą i sztuką. 
 

Projekt Fundacji Praca Moc Energia zakłada realizację serialu internetowego “Wrocław 
– Kultura Nieznana”, który wpisuje się w kanon programów kulturalno-edukacyjnych. 

W serialu możemy zobaczyć: 

 reportaże audio-video z wydarzeń kulturalnych Wrocławia, 
 rozmowy i wywiady z artystami, ekspertami, kuratorami wystaw. 



 interesujące prace artystyczne – obrazy, zdjęcia, rzeźby 

 a także relacje z koncertów, spektakli czy innych miejsc związanych z kulturą i 
sztuką. 

W roku 2018, korzystając z uprzejmości spółki Wnętrza Daniela, mogliśmy od strony 
technicznej zarejestrować materiał na pierwszy odcinek programu. Odwiedziliśmy 
wówczas aukcję prac artystycznych w Galerii DNA w Hali Targowej przy ulicy 
Piaskowej 17. Odcinek prowadzony był przez członka grupy improwizacyjnej IRGA - 

Piotr Zdebski. Materiał został opublikowany dopiero w roku 2019, kiedy Fundacja 
zdobyła możliwości regularnego realizowana odcinków własnymi siłami. Dostępny jest 
na kanale Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=Lyzj-

oUGenU&&list=PLsIeOJDtuoLz8t5ddhAwAS45kluK5QilF&index=10&t=0s 

 

INNE DZIAŁANIA 

W roku 2018 Fundacja rozpoczęła współpracę w ramach odpłatnej działalności 
statutowej z warszawskim Centrum Nauki Kopernik, w ramach programu ESERO-

Polska, którego celami są m.in.: 

 wspieranie społeczności edukacyjnej poprzez tworzenie informacji, materiałów i 
działań ukierunkowanych na naukę, inżynierię i badania kosmosu 

 integrowanie stworzonych przez ESA treści z krajowym systemem edukacji 
 budowanie świadomości środowiska edukacyjnego czym jest STEM (Science, 

Technology, Engineering, Mathematics) 

 rozwijanie świadomości edukatorów na temat wykorzystywania różnych metod 
edukacyjnych, np. IBSE (Inquiry-Based Science Education), nastawionych na 

odkrywanie nauki przez ucznia i proces uczenia się 

 rozwijanie u uczniów i uczennic zainteresowania i kompetencji związane z 
nauką, inżynierią i tematyką kosmiczną 

 informowanie o możliwościach płynących z rozwoju sektora kosmicznego i 

przynależności Polski do ESA 

W ramach współpracy Fundacja dostarczała na stronę http://esero.kompernik.org.pl 

artykuły związane z misjami kosmicznymi prowadzonymi przez Europejską Agencję 
Kosmiczną, a także związane z ciekawostkami astronomicznymi oraz wydarzeniami 
powiązanymi z kalendarzem.  
 

Ważniejsze artykuły, które zostały przez nas napisane to: 

 Nurkując w system Jowisza (cześć 1 i 2) 
https://esero.kopernik.org.pl/nurkujac-w-system-jowisza-czesc-2/ 

https://esero.kopernik.org.pl/nurkujac-w-system-jowisza/ 

 Misja JUICE czyli łyk soku wiedzy o księżycach Jowisza 

https://esero.kopernik.org.pl/misja-juice-czyli-lyk-soku-wiedzy-o-ksiezycach-

jowisza/ 

 Rozwój Wszechświata. Największa impreza już nas ominęła 

https://esero.kopernik.org.pl/rozwoj-wszechswiata-najwieksza-impreza-juz-nas-

ominela/ 

https://www.youtube.com/watch?v=Lyzj-oUGenU&&list=PLsIeOJDtuoLz8t5ddhAwAS45kluK5QilF&index=10&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=Lyzj-oUGenU&&list=PLsIeOJDtuoLz8t5ddhAwAS45kluK5QilF&index=10&t=0s
http://esero.kompernik.org.pl/
https://esero.kopernik.org.pl/nurkujac-w-system-jowisza-czesc-2/
https://esero.kopernik.org.pl/nurkujac-w-system-jowisza/
https://esero.kopernik.org.pl/misja-juice-czyli-lyk-soku-wiedzy-o-ksiezycach-jowisza/
https://esero.kopernik.org.pl/misja-juice-czyli-lyk-soku-wiedzy-o-ksiezycach-jowisza/
https://esero.kopernik.org.pl/rozwoj-wszechswiata-najwieksza-impreza-juz-nas-ominela/
https://esero.kopernik.org.pl/rozwoj-wszechswiata-najwieksza-impreza-juz-nas-ominela/


 Pole magnetyczne pod lupą misji Swarm 

https://esero.kopernik.org.pl/pole-magnetyczne-pod-lupa-misji-swarm/ 

 Największa mapa 3D naszej galaktyki 
https://esero.kopernik.org.pl/najwieksza-mapa-3d-naszej-galaktyki/ 

 Czym jest projekt Copernicushttps://esero.kopernik.org.pl/czym-jest-projekt-

copernicus/ 

Ponadto realizowaliśmy co miesiąc przygotowanie i dystrybucję newslettera ESERO 
Polska.  

  

PROJEKTY ZAKOŃCZONE 

 

PROJEKT POZYTYWNA ENERGIA 

 

Projekt wpisywał się w następujące sposoby realizacji celów statutowych fundacji: 

 Inicjowanie, wspieranie i promowanie przedsięwzięć służących rozwojowi 
kultury i edukacji 

 Wspieranie i organizowanie działań (inicjatyw jak koncerty, wernisaże, 
wystawy, itp.) kulturalnych oraz wszelkich kierunków działalności artystycznej i 
kulturalnej w szczególności twórców i organizacji związanych z muzyką, 
malarstwem, fotografią i teatrem 

 Współpraca z terenowymi organami samorządowymi oraz instytucjami i 
organizacjami kultury na terenie kraju zajmującymi się animacją życia 
kulturalnego 

 Promocję i organizowanie wolontariatu oraz akcji charytatywnych 

Projekt wpisywał się w następujące punkty pożytku publicznego: 

 Działalności na rzecz integracji reintegracji zawodowej i społecznej osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym 

 W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

 Działalności charytatywnej 
 Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 

Projekt POZYTYWNA ENERGIA był to cykl wydarzeń na rzecz 3,5-letniego Krzysia 

Zagraby, u którego zdiagnozowano bardzo rzadką chorobę – Zespół Alstroma. Zebrane 
fundusze przeznaczane będą na bieżące finansowanie leczenia oraz rehabilitację 
chłopca. Choroba jest nieprzewidywalna i może zaatakować każdy organ, począwszy od 
serca, płuc, a skończywszy na powolnej utracie słuchu, jak również i wzroku. Krzysio 
jest pod ścisłą i stałą kontrolą/opieką lekarzy specjalistów, a częste wizyty i zakup 
niezbędnych lekarstw oraz sprzętu są bardzo kosztowne. 
 

Celem projektu było również ukazanie w jaki sposób i kto może nieść pomoc chorym 
dzieciom, a w tym przypadku Krzysiowi. Podstawą jest bieżąca diagnostyka, 
monitorowanie stanu zdrowia Krzysia i podejmowanie odpowiedniego leczenia. 

Dodatkowo dziecko uczestniczy w rehabilitacji ruchowej i usprawniania widzenia. Jest 

na specjalnej diecie żywieniowej ustalanej i modyfikowanej przez dietetyka. Pozyskane 

podczas wydarzenia pieniądze będą przeznaczone na bieżące finansowanie 

https://esero.kopernik.org.pl/pole-magnetyczne-pod-lupa-misji-swarm/
https://esero.kopernik.org.pl/najwieksza-mapa-3d-naszej-galaktyki/
https://esero.kopernik.org.pl/czym-jest-projekt-copernicus/
https://esero.kopernik.org.pl/czym-jest-projekt-copernicus/


pojawiających się potrzeb związanych z leczeniem, rehabilitacją oraz specjalną edukacją 
Krzysia. 

 

Podjęte do tej pory działania zaowocowały czterema wydarzeniami kulturalnymi w 

latach 2015-2017 z udziałem m.in.: Grzegorza Halamy czy zespołu Kobranocka. 
Decyzje nowego Zarządu powodowane profilowaniem działań Fundacji spowodowały 
przekazanie całego projektu  do innej organizacji pozarządowej.  
 

STUDIO MULTIMEDIALNE 
 

Z końcem roku 2018 Fundacja opracowała multimedialne życzenia motywujące na rok 
2019, które zostały umieszczone na serwisie Youtube i uzyskało ponad 19 tysięcy 
wyświetleń.  
  

 

 
Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych. 

 

BRAK 

 

 
3. Działalność gospodarcza: informacja, czy fundacja prowadzi działalność gospodarczą (niepotrzebne 

skreślić): TAK PROWADZIŁA / NIE PROWADZIŁA 

 
Informację o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS 
(należy podać kody PKD działalności gospodarczej wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS wraz z ich 

opisem słownym oraz kody i opis słowny faktycznie prowadzonej działalności gospodarczej). 
 

Na dzień 31.12.2018. Fundacja prowadziła działalność gospodarczą w zakresie: 

 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem 

 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 

 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i 
podobna działalność 

 63.12.Z - Działalność portali internetowych 

 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych 

 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze 
emerytalne 

 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 

 
4. Odpisy uchwał zarządu fundacji (należy przekazać odpisy uchwał zarządu fundacji w formie np. kserokopii, 

podjętych w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy sprawozdanie, bądź wskazać, iż zarząd nie podejmował 
uchwał). 

 O zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2017 (odpis w załączniku) 
 O zmianie w zarządzie (odpis w załączniku) 

 

 

 

 

 



5. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, 
darowizna, środki ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa 

 i budżetu gminy) (należy w tym miejscu podać też przychody z działalności gospodarczej). 
Darowizny pieniężne: 8.781,52 zł 
Zbiórki publiczne: 301,16 zł 
Przychody ze świadczonych usług: 12.849,45 zł 

 

Informacje o wysokości uzyskanych przychodów z odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację 
w ramach celów statutowych z podaniem kosztów tych świadczeń  

(należy podać osobno przychody i koszty). 
0 zł 
 

 

Przychody ogółem: 21.932,13 zł 

w tym przychody 

uzyskane w gotówce: 

0 

 
Jeżeli działalność gospodarcza była prowadzona: 

wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej 
(tj. przychody minus koszty) 

- 5.373,60 zł 

 

procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności 
gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł 

141 % 

 
6. Informacje o poniesionych kosztach na: 

a) realizację celów statutowych 24.480,43 
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.) 0,00 

c) działalność gospodarczą 18.223,05 zł 
d) pozostałe koszty 3516,37 

w tym koszty poniesione w gotówce na: 

a) realizację celów statutowych 0,00 
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.) 0,00 

c) działalność gospodarczą 1057,15 
d) pozostałe koszty 0,00 

 
7. Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w fundacji. 

a) łączna liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem  
według zajmowanych stanowisk oraz 

0 

liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności 
gospodarczej 

0 

b) łączna kwota wynagrodzeń wypłacanych przez fundację: 

w tym: 
0 

wynagrodzenia 0 
nagrody 0 
premie 0 
inne świadczenia 0 
wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie  
w działalności gospodarczej 

0 

 

 

 

 



7. c) Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego  
łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji, z podziałem na: 

wynagrodzenia 0 
nagrody 0 
premie 0 
inne świadczenia 0 

 

Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego osobom 
kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na: 

wynagrodzenia 0 
nagrody 0 
premie 0 
inne świadczenia 0 

 
7. d) Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia. 

0 

 
7. e) Dane o 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. 
0 

 
7. f) Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku  

lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 
(należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego). 
549,89 (BNP Paribas) 

 
Wysokość środków finansowych zgromadzonych w gotówce 

10.619,93 

 
7. g) Dane o wartościach nabytych obligacji oraz objętych udziałów lub nabytych akcji  

w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek. 

0 

 
7. h) Dane o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to 

nabycie. 

0 

 
7. i) Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych. 

0 

 
7. j) Dane o wartościach aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach 

finansowych sporządzanych dla celów statystycznych (należy podać dwie wartości). 
Aktywa:                                                                    Zobowiązania: 
1.01.2018 – 52.476,34 zł                                          1.01.2018 – 15.706,56 zł 

      31.12.2018 – 12.793,42 zł                                        31.12.2018 – 310,16 zł 
 
8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe 

zadania zlecone, zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności (należy podać 
informacje o realizowanych zadaniach publicznych i uzyskanych dotacjach, grantach, kosztach poniesionych 

na ich realizację oraz o wyniku finansowym). 

0 

 



9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacja w 
sprawie składanych deklaracji podatkowych. 

 

Saldo zobowiązań podatkowych na koniec okresu sprawozdawczego:0,00 

Fundacja złożyła zeznania/deklaracje: PIT-4R, PIT-11, CIT-8, VAT-7K 

 
10.  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).  
X 

 

NIE 
 

 
 

TAK 
 

 
11.  Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację płatności w gotówce o wartości równej lub 

przekraczającej równowartość 10 000 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.  

 

brak 

 
§ 3. Informacja o przeprowadzonych w fundacji kontrolach w okresie sprawozdawczym  

oraz informacja o ich wynikach (należy wskazać organy kontrolujące i zakres kontroli). 

 

brak 

 
§ 4. Sprawozdanie powinno zostać przekazane w oryginale oraz podpisane przez co najmniej  

dwóch członków zarządu fundacji jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej. 
Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentacji fundacji:  

 

 

 

Daniel Wieleba 

Prezes Zarządu 

Telefon: 535 255 015 

E-mail: daniel@energia.city  

 

 

 

 
 

 


