
 

Świeradów-Zdrój, dnia 30.05.2022 r. 

 

Sprawozdanie z działalności Fundacji Boskie Karkonoskie za 2020-2021 r. 

 

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: 

Fundacja Boskie Karkonoskie z siedzibą w Świeradowie Zdroju, ul. Willowa 5, 59-850 Świeradów-
Zdrój, wpisana do KRS 17.12.2020 r.     

Nr KRS: 0000873609 

REGON: 387735151 

NIP: 6131585406 

mail:  biuro@boskiekarkonoskie.org 

 

Dane dotyczące członków zarządu (imię, nazwisko oraz funkcja): 

Zgodnie z aktualnym wypisem KRS, Fundacja reprezentowana jest przez Prezesa Zarządu: 

Prezes – Katarzyna Bogumiła Harbul-Bała 

Wiceprezes Zarządu - Barbara Sylwia Rymaszewska 

Członek Zarządu - Krystyna Urszula Harbul 

 

2. Zasady formy i zakres działalności statutowej (zrealizowane cele statutowe) 

2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

a) Integrowanie środowiska kobiet. 

b) Promocja kobiecej przedsiębiorczości, rozwijanie talentów oraz wspieranie ich aspiracji i 
niezależności zawodowej. 

c) Propagowanie wiedzy z zakresu samorozwoju, komunikacji interpersonalnej, mediacji, inteligencji 
emocjonalnej, rozwiązywania konfliktów, wychowania dzieci, zarządzania finansami osobistymi i 
profilaktyki zdrowotnej. 

d) Wsparcie kobiet przechodzących na emeryturę poprzez wspieranie idei aktywnego i zdrowego 
starzenia się. 

e) Wymiana doświadczeń oraz wzajemna pomoc pomiędzy kobietami działającymi w różnych 
obszarach życia zawodowego i społecznego. 

f) Wsparcie kobiet w przygotowaniach do bycia liderką, wspieranie rozwoju cech menadżerskich. 

g) Propagowanie działalności na rzecz równych szans kobiet. 

h) Promowanie i propagowanie niezależności zawodowej wśród kobiet. 

i) Animowanie współpracy partnerów lokalnych. 

j) Wspieranie i promowanie dziedzictwa produktu lokalnego. 



k) Popularyzację turystyki, rekreacji i sport. 

l) Propagowanie zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej jako elementów niezbędnych do 
prawidłowego funkcjonowania zarówno w sferze prywatnej jak i zawodowej. 

m) Wsparcie edukacyjne dzieci i młodzieży poprzez promowanie właściwych postaw 
przedsiębiorczych, wyboru ścieżki zawodowej zgodnej z naturalnymi predyspozycjami i 
umiejętnościami. 

n) Wsparcie edukacyjne młodzieży, poprzez kształcenie właściwych postaw obywatelskich. 

o) Integracja społeczna i zawodowa. 

p) Podejmowanie działań na rzecz aktywizacji i integracji środowiska lokalnego. 

 

Fundacja w okresie 17.12.2020 – 31.12.2021 realizowała swoje cele poprzez: 

a) Organizowanie lub prowadzenie szkoleń, kursów, wykładów, seminariów, sympozjów, 
konferencji, pokazów, wystaw, targów i odczytów. 

b) Organizowanie regularnych spotkań kobiet w ramach klubu biznesu. 

c) Prowadzenie doradztwa zawodowego, ekonomicznego, psychologicznego i w zakresie 
kompetencji społecznych i innych. 

d) Współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej, pozarządowej, instytucjami, 
środkami masowego przekazu, przedsiębiorstwami jak i osobami fizycznymi w zakresie 
niezbędnym dla realizacji celów Fundacji. 

e) Zatrudnienie co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności 
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w 
ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. 

f) Upowszechnianie w Internecie, w środkach masowego przekazu, w formie audycji radiowych lub 
telewizyjnych, filmów telewizyjnych, artykułów prasowych oraz reportaży, wywiadów w prasie, 
radio i telewizji, i za pomocą wydawnictw wiedzy w zakresie objętym celami Fundacji 

g) Uczestniczenie w programach pomocowych finansowanych z Unii Europejskiej, pozyskiwanie 
środków finansowych krajowych i zagranicznych na realizację celów Fundacji. 

h) Organizowanie bali, aukcji, giełd i innych wydarzeń charytatywnych w zakresie określonym 
celem statutowym Fundacji. 

i) Organizowanie i promocja wolontariatu. 

j) Podejmowanie zadań publicznych w zakresie zgodnym z celami Fundacji. 

 

Fundacja otrzymała w okresie 17.12.2020 – 31.12.2021 wsparcie w ramach projektu „OWES” dla 
subregionu jeleniogórskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2022, Priorytet 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki 
społecznej, w łącznej wysokości 104 460 zł. 

 

3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą: 

Działalność Fundacji określona w §7 ust. 1 pkt. od a) do i) Statutu Fundacji, jest prowadzona zarówno jako 
działalność odpłatna, jak i nieodpłatna. 



1. Prowadzenie działalności nieodpłatnej: 

78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników 

85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację 

 

2. Prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego: 

85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej 

91.03.Z - Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych 

 

 3. Prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie: 

82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 

47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 

47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i 
targowiskami 

93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 

93.2 - Działalność rozrywkowa i rekreacyjna 

 

4. Zarząd w okresie 17.12.2020 – 31.12.2021 podjął 5 uchwał w sprawach bieżących. 

 

5. Struktura przychodów Fundacji: 

  

Rodzaj przychodu Kwota 

Przychody z działalności statutowej odpłatnej 90 037,80 zł 

Darowizny i wpłaty za cele statutowe 6 040,00 zł 

Przychody z tytuły dotacji i subwencji 104 460,00 zł 

Pozostałe przychody operacyjne 701,95 zł 

Razem 201 239,75 zł 

 

6. Struktura kosztów realizacji zadań statutowych Fundacji: 

Rodzaj kosztu Kwota 



Koszty działalności statutowej 59 117,71 zł 

Koszty administracyjne 63 552,39 zł 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na 
rzecz pracowników 

10 594,96 zł 

Wynagrodzenia 58 987,92 zł 

Podatki i opłaty 484,60 zł 

Koszty finansowe 967,74 zł 

Pozostałe koszty operacyjne 6 788,56 zł 

Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego 605,00 zł 

razem 201 098,88 zł 

 

7. Fundacja zatrudniała pracowników na podstawie umowy o pracę 

a) Liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę 

lp Nazwisko i imię Stanowisko Wymiar etatu Data 
zatrudnienia 

Data zwolnienia 

1 Harbul Magdalena Kierownik ds marketingu 
internetowego/ Animator 
kultury 

1/1 02-01-2021 31-01-2021 

1/2 01-02-2021 10-04-2021 

2 Łuczak Ewa Specjalista ds reklamy i 
marketingu/ Specjalista ds 
promocji zdrowia 

1/2 02-01-2021 31-01-2021 

1/1 01-02-2021 31-12-2021 

3 Piskorowska Agata Specjalista ds marketingu 
internetowego/ Animator 
kultury 

1/2 12-04-2021 31-12-2021 

4 Rymaszewska 
Wiktoria 

Specjalista ds reklamy i 
marketingu/ Animator 
kultury 

1/2 30-08-2021 29-01-2022 

5 Świetlicka Karolina Specjalista ds reklamy i 
marketingu/ Animator 
kultury 

1/2 02-01-2021 31-08-2021 

 

b) Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację 

2021 – wynagrodzenia zasadnicze 58 987,92 zł brutto 

2022 - wynagrodzenia zasadnicze 1 188,16 zł brutto 



c) 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 

d) wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia - nie dotyczy 

e) Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych 

f) Środki pieniężne na rachunkach bankowych    -     27 989,18 z (PKO SA) 

g) Fundacja nie nabyła obligacji oraz akcji 

h) Fundacja nie nabyła nieruchomości 

i) Fundacja nie nabyła środków trwałych 

j) suma aktywów bilansu 29 077,17 zł. Wysokość zobowiązań wobec dostawców krajowych na 
dzień 31.12.2021 r. wyniosła 3 250,3 zł oraz zobowiązania wobec urzędu skarbowego 186 zł 

 

8. Fundacja nie podejmowała działalności zleconej przed podmioty państwowe i samorządowe. 

9. Fundacja obowiązek podatkowy oraz sprawozdawczy wykonała terminowo. 

Złożyła CIT-8 w terminie do Urzędu Skarbowego w Lubaniu Śląskim. 

Fundacja opłaca w terminie zobowiązania z tytułu PIT4 oraz VAT9M (z tytułu importu usług) 

10. W Fundacji w roku 2020-2021 nie było kontroli. 

11. Fundacja otrzymała pożyczkę od Fundatora Katarzyna Bogumiła Harbul-Bała w łącznej 
wysokości 23 600 zł, wartość niespłaconej pożyczki na koniec 2021 wynosi 9 000 zł 
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