
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie z działalności  

Fundacji Grupy Unibep Unitalent 

za rok 2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*zgodnie z §5 rozporządzenie 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

1. Podstawowe dane. 

 

1.1 Dane fundacji: 

 
 

Nazwa Fundacji 
 FUNDACJA GRUPY UNIBEP UNITALENT 

Siedziba i adres 
 UL. 3 MAJA 19, 17-100 BIELSK PODLASKI 

Adres do korespondencji 
 UL. 3 MAJA 19, 17-100 BIELSK PODLASKI 

E-mail 
 unitalent@unibep.pl 

Telefon 
 604 418 848 

Faks 
------------------- 

Data wpisu w KRS   06-09-2017 

Nr KRS 
 0000693764 

REGON  
 368209692 

 
 

1.2 Dane dotyczące członków zarządu fundacji:  

 

l.p. Imię Nazwisko Pełniona funkcja 

1. Wojciech  Jarmołowicz Prezes Zarządu  

2. Anna  Sikorska-Moroz Członek Zarządu  

 

1.3 Cele statutowe fundacji: 

 

 
Celem Fundacji jest działalność na rzecz dobra publicznego w zakresie rozwoju 
przedsiębiorczości i innych indywidualnych aktywności na terenie działa Grupy Unibep, w tym 
na terenie województwa podlaskiego, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Innymi celami Fundacji 
są: promowanie postaw proprzedsiębiorczości i proaktywnych, edukowanie, rozwijanie i 
wspieranie talentów biznesowych i innych oraz promocja i organizacja wolontariatu 
pracowniczego. 
 

 
 



 

 

2. Działalność statutowa fundacji. 

 

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

 

 
Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
 
• inicjowanie działań wspierających i promujących aktywność, w tym przedsiębiorczość 
         wśród młodych ludzi, 
• podnoszenie samoświadomości i rozwijanie talentów wśród młodych ludzi, 
• promowanie i propagowanie niezależności zawodowej wśród młodych ludzi, 
• wspieranie finansowe, organizacyjne i intelektualne przedsięwzięć promujących 
         przedsiębiorczość i inną aktywność wśród młodych ludzi, 
• skupienie wokół idei Fundacji osób posiadających doświadczenie w prowadzeniu  
         działalności gospodarczej zainteresowanych przekazaniem własnej wiedzy oraz 
         zainwestowaniem środków w aktywność młodych ludzi, 
• wspieranie rozwoju wolontariatu pracowniczego, w szczególności wśród załogi Grupy 
         Unibep, ukierunkowanego na cele Fundacji, 
• korzystanie z doświadczeń pozycji i możliwości Grupy Unibep, 
• organizowanie rankingów, konkursów mających na celu wyłonienie najlepszych i  
         najbardziej perspektywicznych pomysłów biznesowych 
• fundowanie nagród za najlepsze pomysły na biznes wśród młodych, przedsiębiorczych 
         ludzi, 
• fundowanie stypendiów dla uzdolnionych młodych ludzi, 
• organizowanie sesji, konferencji i szkoleń dla młodych ludzi chętnych do założenia lub 
         prowadzących własny biznes, 
• uczestnictwo kapitałowe w wybranych biznesach zgłoszonych przez młodych 
        przedsiębiorców, 
• organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń osób i jednostek 
         prowadzących działalność w zakresie zbieżnym z celami Fundacji, 
•       działalność w zakresie pozyskania funduszy unijnych na rzecz realizacji celów 
        statutowych, 
• działalność wydawnicza książek, broszur, czasopism, 
• członkostwo w organizacjach o celach statutowych zbieżnych z celami Fundacji, 
• wszelkie inne działania zgodne z celami Fundacji i dopuszczone prawem, 
• udzielanie wsparcia inicjatywom lokalnym w zakresie celów zgodnych z celami  
         Fundacji. 
 
 
Realizacja celów statutowych w roku sprawozdawczym: 
 
Fundacja Grupy Unibep w 2019 roku realizowała sześć projektów statutowowych. Zadania 
realizowane przez Fundację zostały podzielone na dwie części: 
 
1) Na zewnątrz organizacji Grupy Unibep – działania opierały się na: 
• Pomocy i inspiracji młodym, zdolnym, ambitnym – głównie szkoły średnie i uczelnie 
         oraz utalentowane dzieci pracowników Grupy Unibep 
• Spotkań inspirująco-motywujących – spotkania motywującego z Janem Melą 
         skierowanego do młodzieży ze szkół średnich 
• Zarządzanie talentami w szkołach średnich w Bielsku Podlaskim – współpraca ze 
         szkołami, nauczycielami.  
• Inicjowanie działań wspierających i promujących aktywność, w tym przedsiębiorczość 
         wśród młodych ludzi – przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły średnie.  



 

 

2) Wewnątrz organizacji Grupy Unibep – działania opierały się na: 
• Wspieraniu pracowników, którzy chcą pomagać – chcących dzielić się wiedzą i  
         doświadczeniem. 
• Pokazywaniu dobrych praktyk wolontariuszy Grupy Unibep. 
• Inicjowaniu akcji dla proaktywnych i wspierających młode talenty wśród pracowników 
         Grupy Unibep – organizowanie spotkań, wymiana doświadczeń, ciągłe doskonalenie 
         się. 
 
 

 

2.2 Opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych: 

 

 
1) Realizacja sześciu projektów statutowych: 
         > II edycja projektu „Nie tylko święci garnki lepią” w tym spotkanie inspirujące z Janem 
            Melą  
         > II edycja projektu „Zamień pomysł na biznes” 
         > III edycja projektu „Nie tylko święci garnki lepią” 
         > "Zadziw Mikołaja, czyli zaprezentuj się na 100%” 
         > Wolontariat pracowniczy  
         > „Razem pomóżmy mu rozwijać jego pasje” 
 
2) Wpłacenie przez Fundatorów darowizny w wysokości 200 000 zł 
3)      Darowizna rzeczowa książek – 9 250 zł  
 

 

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

PKD 4791Z Detaliczna sprzedaż internetowa książek  
 

 
 

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji (w załączeniu). 

 
 

Data: Numer: Opis: Kolumna1 

05-08-2019 1 w sprawie: budżetu na drugą połowę 2019 roku Załącznik nr 1 

29-08-2019 1 
w sprawie: wyboru firmy, która stworzy stronę 

internetową Fundacji Grupy Unibep Unitalent Załącznik nr 2 

09-09-2019 1 
w sprawie: nowelizacji planów działalności oraz 

budżetu Fundacji na rok 2019  Załącznik nr 3 

11-09-2019 1 

w sprawie: rozpoczęcia projektu promowania 

wolontariatu pracowniczego polegającego na 

modernizacji budynku Stowarzyszenia Kreatyny 

Bielsk Podlaski Załącznik nr 4 

30-09-2019 1 
w sprawie przyjęcia Regulaminu projektu "Zadziw 

Mikołaja, czyli zaprezentuj się na 100% Załącznik nr 5 

30-09-2019 2 
w sprawie ubiegania się przez Fundację Grupy Unibep 

Unitalent o status organizacji pożytku publicznego  Załącznik nr 6 



 

 

30-10-2019 1 

w sprawie: przyjęcia Regulaminu "Zasady udzielania 

wsparcia w ramach działalności Fundacji Grupy 

Unibep "Unitalent"  Załącznik nr 7  

30-10-2019 2 
wniosku z prośbą o darowiznę na rzecz filmu „Dzień 

Pierwszy” Załącznik nr 8  

30-11-2019 1 
przyznania wsparcia w ramach projektu „Razem 

pomóżmy mu rozwijać jego pasje” Załącznik nr 9 
 

5. 
Informacja o wysokości uzyskanych przychodów (w zł), 
z wyodrębnieniem ich źródeł oraz formy płatności. 

 

5.1. 
wszystkie 

formy płatności 
łącznie 

w tym: 

gotówka przelew 
ew. inna forma  
 (podać jaka) 

Przychody 
ogółem  
(w tym): 

210 966,18    

▪ ze spadku     

▪ z zapisu     

▪ z darowizn 
209 250,00  200 000,00 9 250,00 darowizna 

rzeczowa książek  

▪ ze środków 
publicznych 

w tym: 

    

− z budżetu 
państwa 

    

− z budżetu 
jednostek 
samorządu 
terytorialnego 

    

▪ z innych źródeł  
➢ odsetki z 

lokat 
bankowych  

1 716,18  1 716,18   

 

5.2. 

Przychody uzyskane         
z tytułu odpłatnych 

świadczeń 
realizowanych przez 
fundację w ramach 
celów statutowych  

wszystkie 
formy 

płatności 
łącznie 

w tym: 

gotówka przelew 
ew. inna 

forma 
(podać jaka) 

    

 

5.3. 
Koszty odpłatnych 

świadczeń 
realizowanych przez 

wszystkie 
formy 

płatności 
łącznie 

w tym: 

gotówka przelew 
ew. inna 

forma 
(podać jaka) 



 

 

fundację w ramach 
celów statutowych  

    

 
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez fundację:   

 
5.4. 

 
wynik finansowy tej działalności:  9 250zł 

 

 
5.5. 

 

procentowy stosunek przychodu osiągniętego 
z działalności gospodarczej do przychodu 

osiągniętego z pozostałych źródeł: 

4,38% 

 

 

6. Informacja o poniesionych kosztach (w zł). 

 

6.1. 
wszystkie formy 
płatności łącznie 

w tym: 

gotówka przelew 
ew. inna forma  
 (podać jaka) 

Koszty 
ogółem  
w tym: 

241 364,19 11 165,96 230 198,23  

▪ na realizację 
celów 
statutowych 

147 867,62 11 165,96 136 701,66  

▪ na 
administrację 
(czynsze, 
opłaty 
telefoniczne, 
pocztowe, 
itp.) 

93 496,57  93 496,57  

▪ na 
działalność 
gospodarczą  

    

▪ pozostałe 
koszty  

    

 

7. Dane dotyczące zatrudnienia, wynagrodzeń, aktywów i zobowiązań. 

 

7.1 Informacja o zatrudnieniu w fundacji: 

 

Liczba zatrudnionych ogółem:                 4 

w tym wg zajmowanych stanowisk:  

Specjalista ds promocyjno- 
administracyjnych- umowa o pracę 

                1 

Zarząd-powołanie                 2 

Umowa zlecenie                 1 



 

 

Liczba osób zatrudnionych wyłącznie w 
działalności gospodarczej: 

                Nie dotyczy  

………                 ……. 

………                 …….  

 

 

 

7.2. Wynagrodzenia (w zł): 

 

Łączna kwota wypłacona z tego tytułu przez fundację 62 073,06 

z podziałem na:  

▪ wynagrodzenia 62 073,06 

▪ nagrody  

▪ premie  

▪ inne świadczenia   

 

Całość wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności 
gospodarczej  

Nie dotyczy  

 

7.2.1. 

Roczne lub przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone łącznie 
członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym 
wyłącznie działalnością gospodarczą:  

                   Roczne x               Przeciętne miesięczne ❑ 

 

Łączna kwota rocznego/przeciętnego miesięcznego1 wynagrodzenia 
wypłaconego wszystkim członkom organów fundacji oraz osobom 
kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą  

 

37.000,00 

z podziałem na:  

▪ wynagrodzenia 37.000,00 

▪ nagrody  

▪ premie  

▪ inne świadczenia   
 

7.2.2. Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia.                                                

 

 
2 880,00 
 
 
 

 

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) 

 

Nie wystąpiły 

 
1 Niepotrzebne skreślić  



 

 

 
 
 
 
 
 

 

7.4 

Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych (ze wskazaniem banku 
w przypadku rachunku bankowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej w przypadku rachunku członka spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej) oraz kwoty zgromadzone w gotówce. 

 

 
237 193,77 
 
 
 

 

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

 

 
Nie wystąpiły  
 

 
 

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

 

 
Nie wystąpiły  
 
 
 

 

7.7 Nabyte pozostałe środki trwałe. 

 

Nie wystąpiły  
 
 
 

 
 

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

 

 
                      Aktywa  242.948,95   zł                         Zobowiązania 3997,89 zł    
 

 
 



 

 

8. 
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  
 

 

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

 

Fundacja w 2019 r. składała deklaracje; CIT8, PIT4R, PIT11, PIT 8AR I Deklaracje ZUS 
W 2019 roku Fundacja wpłaciła do budżetu podatku PIT na kwotę 8865 zł I ZUS 9701,16 zł. 
 
 

 

10. 

Informacja, 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. 

 

                          TAK  ❑                                                         NIE  x        
 

 

11. 

Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundacje 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. 

 

 
 
Fundacja Grupy Unibep Unitalent nie dokonywała 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. 
 
 

 

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

 

Nie było przeprowadzonych kontroli 
 

     
 
Wojciech Jarmołowicz                                               Anna Sikorska-Moroz 
Prezes Zarządu                                                        Członek Zarządu  
Fundacji Grupy Unibep Unitalent                             Fundacji Grupy Unibep Unitalent  
 
 



 

 

 
         

 
 


