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Sprawozdanie z działalności  

Fundacja Ex Bono 
(nazwa fundacji) 

 

za rok 2018  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*zgodnie z §5 rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego 
zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz. 529, z późn. zm.) sprawozdanie 
obejmuje okres roku kalendarzowego oraz składa się je każdego roku z działalności za rok ubiegły. 
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1.1 Dane fundacji. 

 
 

Nazwa Fundacji 
 Fundacja Ex Bono 

Siedziba i adres 
 ul. Oświęcimska 88/423, 45-641 Opole 

Adres do korespondencji 
 ul. Oświęcimska 88/423, 45-641 Opole 

E-mail 
 zarzad@exbono.pl 

Telefon 
 574 225 295 

Faks 
Nie dotyczy 

REGON  369238856 

Data wpisu w KRS 
 12 stycznia 2018 r. 

Nr KRS 
 0000709722 

 
 
 

1.2 Dane dotyczące członków zarządu fundacji.  

 
 

Imię i nazwisko Pełniona funkcja 

Ryszard Markowski Prezes Zarządu 

Natalia Obrocka Wiceprezes Zarządu 

  

 
 

1.3 Cele statutowe fundacji. 

 

1. Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym., 

2. Poprawa sytuacji życiowej osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz readaptacja 

skazanych  

3. Pomoc postpenitencjarna osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów 

karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin, 

4. Pomoc prawna i psychologiczna świadkom przestępstw i osobom im najbliższym, 
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5. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, organizowanie szkoleń i kursów 

podnoszących kwalifikacje zawodowe osobom zwalnianym z zakładów karnych.  

6. Profilaktyka zachowań ryzykownych celem przeciwdziałania przestępstwom.  

7. Pomoc w przezwyciężaniu u osób skazanych problemów z adaptacją do życia na wolności, 

8. Ochrona i promocja zdrowia, w tym poprzez profilaktykę uzależnień od alkoholu, środków 

odurzających, substancji psychotropowych,  

9. Promowanie mediacji jako trwałego sposobu pozasądowego rozwiązywania sporów 

zwłaszcza na gruncie prawa cywilnego, wspieranie działań edukacyjnych w zakresie 

mediacji, współpraca z sądami na rzecz wspierania mediacji, 

10. Propagowanie powszechnej znajomości prawa i uprawnień z niego wynikających wśród 

obywateli, 

11. Wzmacnianie w społeczeństwie poszanowania dla godności ludzkiej i poszanowania praw 

innych obywateli, 

12. Pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji 

życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, 

zasoby i możliwości, 

13. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych, 

14. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

15. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, 

16. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 

17. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

18. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, 

19. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

20. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony 

praw dziecka i ludzkiego życia, 

21. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 

 
 

2.1 
Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji 
celów statutowych. 

 
 

. W okresie 01.04.2018 – 30.11.2018 r. fundacja realizowała zadanie pn. Zajęcia praktyczne z 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Były to zajęcia praktyczne dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych w Opolu z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym ze szczególnym 

uwzględnieniem pokazania skutków prowadzenia pojazdów mechanicznych po spożyciu 

alkoholu i narkotyków. Zajęcia odbywały się na terenie szkół z wykorzystaniem alko gogli i 

narko gogli, aby pokazać przyszłym (potencjalnym kierowcom) skutki prowadzenia pojazdów 

po spożyciu alkoholu i narkotyków m.in.: takie jak 

- podwójne widzenie, spowolnienie czasu reakcji, problem z ustaleniem odległości, mylenie 

kierunków, 

- pogorszenie koordynacji ruchowej, zniekształcenie widzenia obrazu i kolorów.  

Praktyczny charakter zadania pozwolił jego uczestnikom bezpośrednio doświadczyć jakie 

mogą być skutki prowadzenia pojazdów w stanie odurzenia, co w rezultacie może spowodować, 

że młodzi kierowcy nie będą prowadzić pojazdów po spożyciu alkoholu, a to z kolei w realnym 

stopniu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na drogach. 

Zadanie to pozwoliło zrealizować następujące zadania statutowe fundacji: 

- profilaktyka zachowań ryzykownych celem przeciwdziałania przestępstwom, 
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- ochrona i promocja zdrowia, w tym poprzez profilaktykę uzależnień od alkoholu, środków 

odurzających, substancji psychotropowych,  

- wzmacnianie w społeczeństwie poszanowania dla godności ludzkiej i poszanowania praw 

innych obywateli, 

- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 
 
 

2.2 Opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych. 

 

Nie dotyczy 
 

3. 
Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej wg wpisu do 
rejestru przedsiębiorców KRS. 

 
 

W 2018 roku fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej. 
 
 

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji (w załączeniu). 

 

W 2018 roku Zarząd fundacji nie podejmował uchwał. 
 
 

5. 
Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem 
ich źródeł oraz formy płatności. 

 

Wysokość uzyskanych 
przychodów: 

Forma płatności: 

Przelew Gotówka 
Inne 

(wskazać 
jakie) 

ogółem: ------------- ------------- ------------- 

a) ze spadku: ------------- ------------- ------------- 

b) z zapisu: ------------- ------------- ------------- 

c) z darowizn: ------------- ------------- ------------- 

d) ze środków publicznych, w tym: 

- z budżetu państwa:  

- z budżetu gminy: 

3 965,00 ------------- ------------- 

------------- ------------- ------------- 

3 965,00 ------------- ------------- 

e) z innych źródeł (wskazać jakie): 

 

   

 

f) informacja o wysokości odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację  
w ramach celów statutowych (z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń): 
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Fundacja nie realizowała odpłatnych świadczeń 

 

g) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, wynik finansowy tej 
działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności 
gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł: 

 

Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej. 

 

6.  Informacja o poniesionych kosztach z wyodrębnieniem formy płatności.  

 

Wysokość poniesionych kosztów: 

Forma płatności: 

Przelew Gotówka 
Inne 

(wskazać 
jakie) 

ogółem: 3 965,00   

a) na realizację celów statutowych: 3 965,00   

b) na administrację: 

- czynsz: 

- opłaty telefoniczne: 

- opłaty pocztowe: 

- inne (wskazać jakie): 

 

------------- ------------- ------------- 

------------- ------------- ------------- 

------------- ------------- ------------- 

------------- ------------- ------------- 

------------- ------------- ------------- 

c) na działalność gospodarczą: ------------- ------------- ------------- 

d) pozostałe koszty (wskazać jakie): 
 
 

------------- ------------- ------------- 

 
 

7. Dane w następującym zakresie: 

 

7.1 Zatrudnienie w fundacji. 

Liczba osób zatrudnionych: 

a) ogółem: 0 

b) wg zajmowanych stanowisk: 

stanowisko: liczba osób zatrudnionych: 

------------- ------------- 

------------- ------------- 
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------------- ------------- 

c) liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: 

stanowisko: liczba osób zatrudnionych: 

------------- ------------- 

------------- ------------- 

------------- ------------- 

 

 

7.2. Wynagrodzenia. 

 

7.2.1 

Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację. 
(z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, 
z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie 
w działalności gospodarczej 

 
Nie dotyczy 
 

7.2.2 

Wysokość 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) 

 

Nie dotyczy 
 
 

7.2.3 Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia. 

 

Wynagrodzenie na podstawie umów o dzieło wraz z pochodnymi: 2765 zł, 
 
 

7.3 
Udzielone przez fundację pożyczki pieniężne.  
(z podziałem wg ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców, warunków 
przyznania pożyczek wraz z podaniem podstawy statutowej ich udzielenia) 

 
Fundacja nie udzieliła pożyczki. 
 
 

7.4 
Kwoty zgormadzone na rachunkach płatniczych oraz kwoty 
zgromadzone w gotówce. 

 

 

Nazwa banku lub spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej: 

Kwota: 

mBank S.A.  51 329,33 zł 
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Kwoty zgromadzone w gotówce: 482,78 zł 
 
 

7.5 
Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub 
nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych 
spółek. 

 
Nie dotyczy 
 
 

7.6 
Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot 
wydatkowanych na to nabycie. 

 

Nie dotyczy 
 

7.7 Nabyte pozostałe środki trwałe. 

 

Nie dotyczy 
 

7.8 
Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych 
sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów 
statystycznych. 

 

Nie dotyczy 
 
 

8. 
Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe  
i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia 
publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności. 

 

W 2018 roku fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe i 

samorządowe. 
 

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

 

W 2018 roku nie ciążyły na fundacji zobowiązania podatkowe 

 
 
 
 

10. 

Informację, czy fundacja ustanowiona na podstawie ustawy z dnia  
6 kwietnia 1984 r. o fundacjach 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). 
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Fundacja nie jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 
 
 

11. 

Informację o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację ustanowioną na 
podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach 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.  

 

Data operacji: Kwota operacji: 

------------- ------------- 

------------- ------------- 

------------- ------------- 

------------- ------------- 

-------------  
 
 

12. 
Informacja, czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzana 
kontrola oraz jej wyniki. 

 

W 2018 roku w fundacji nie były przeprowadzane kontrole. 
 
 
 

Opole, 31 marca 2019 r. 

 

         Prezes Zarządu 

 

         Ryszard Markowski 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


