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Sprawozdanie z działalności  

Fundacja Firmy Rodzinne 
(nazwa fundacji) 

 

za rok 2021* 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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. 
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1. Podstawowe dane. 

 

1.1 Dane fundacji: 

 
 

Nazwa Fundacji 
  

Siedziba i adres 
 Ćmachowo -, 64-510 Wronki 

Adres do korespondencji 
Ul. Chlebowa 24, 61-003 Poznań 

E-mail 
 biuro@ffr.pl  

Telefon 
+48 61 22 50 641, 694 191 647  

Faks 
 - 

Data wpisu w KRS  
  
07.11.2011   

Nr KRS   

0000400985   

REGON    
301962134   

 
 

1.2 Dane dotyczące członków zarządu fundacji:  

 
l.p. Imię Nazwisko Pełniona funkcja 

1. Katarzyna Gierczak-Grupińska prezes 

2.    

3.    

….    

 

1.3 Cele statutowe fundacji: 

 

 
1) Wspieranie wszelkich działań mających na celu rozpowszechnianie w społeczeństwie, a 
w szczególności wśród konsumentów i przedsiębiorców, wiedzy dotyczącej organizacji oraz 
zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorców zorganizowanych jako 
firmy rodzinne oraz ich wkładu do gospodarki; 

mailto:biuro@ffr.pl
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2) Organizowanie i wspieranie wszelkich form działalności, w szczególności prowadzonej 
przez firmy rodzinne, mającej na celu rozpowszechnianie wiedzy z zakresu 
przedsiębiorczości, ekonomii, prawa, wzmacniania gospodarczej świadomości społecznej, 
promowania standardów etycznych, zielonej gospodarki, jak również innych działań 
zmierzających do wspierania „odpowiedzialnego na pokolenia” rozwoju gospodarczego, a w 
szczególności konkurencyjności gospodarki opartej na wartościach; 
3) Działalność na rzecz integracji firm rodzinnych, ich dobrodziejów i sympatyków; 
4) Edukacja i wsparcie firm w procesach ich profesjonalizacji oraz sukcesji; 
5) Propagowanie idei wolności gospodarczej oraz idei przedsiębiorczości rodzinnej; 
6) Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 
między społeczeństwami; 
7) Działalność na rzecz propagowania równości płci; 
8) Aktywne uczestnictwo w projektach wspierających przedsiębiorczość oraz ideę 
mentoringu; 
9) Wsparcie przedsiębiorców w rozwoju kompetencji osobistych i zawodowych. 

 

2. Działalność statutowa fundacji. 

 

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

 

 
Głównymi celami Fundacji są: 
1. Wspieranie wszelkich działań mających na celu rozpowszechnianie w społeczeństwie, a w 
szczególności wśród konsumentów i przedsiębiorców wiedzy dotyczącej organizacji oraz 
zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorców zorganizowanych jako 
firmy rodzinne; 
2. Organizowanie i wspieranie wszelkich form działalności, w szczególności prowadzonej 
przez firmy rodzinne, mającej na celu rozpowszechnianie wiedzy z zakresu 
przedsiębiorczości, ekonomii, prawa, wzmacniania gospodarczej świadomości społecznej, 
promowania standardów etycznych, jak również innych działań zmierzających do zwiększania 
rozwoju gospodarczego, a w szczególności konkurencyjności gospodarki; 
3. Działalność na rzecz integracji firm rodzinnych, ich dobrodziejów i sympatyków; 
4. Propagowanie idei wolności gospodarczej oraz idei przedsiębiorczości rodzinnej; 
5. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami. 
6. Działalność na rzecz propagowania równości płci. 
 
W okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 działalność statutowa Fundacji była 
realizowana poprzez: 
a) Realizowanie międzynarodowego projektu ResC-EWE, który ma na celu zbudowanie 
kompletnego przybornika narzędzi dla mentorów oraz edukatorów przedsiębiorców, które 
pozwolą im być w przyszłości bardziej odpornymi na kryzys.  
b) Organizowanie spotkań dla przedsiębiorców, podczas których zaprezentowany został 
prototyp zestawu narzędzi dla firm, który pozwoli im być w przyszłości bardziej odpornymi na 
kryzys. Podczas tych spotkań przedsiębiorcy mieli również okazję wysłuchać prezentacji 
prawników z Kancelarii FilipiakBabicz, która w roku 2021 została partnerem Fundacji i 
dowiedzieć się jakie zmiany w prawie czekają ich w najbliższym czasie i jak się do nich 
przygotować. Spotkania te odbyły się stacjonarnie: w Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. W 
każdym uczestniczyło około 30 osób. 
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c) Zorganizowanie konferencji kończącej 2-letni projekt Resc-EWE. Konferencja odbyła się w 
formie hybrydowej. Prelegenci spotkali się w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, skąd 
konferencja była transmitowana online. Podczas konferencji zaprezentowaliśmy gotowe 
narzędzia wypracowane w projekcie RescEWE. „Zestaw Narzędzi RescEWE” jest adresowany 
przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy dzięki niemu będą mogli łatwiej pokonać 
okresowo pojawiające się w biznesie kryzysy. RescEWE to kontynuacja znanego projektu 
Early Warning Europe (EWE), w ramach którego przedsiębiorcy jako mentorzy-wolontariusze 
pomagali pro bono innym przedsiębiorcom wychodzić z kłopotów. Podobnie jak jego 
poprzednik, niniejszy projekt stanowi jeden z elementów wdrażania zasad opisanych w unijnej 
dyrektywie ws. ram restrukturyzacji zapobiegawczej. Wzorem innych państw, w 
upowszechnienie wspomnianych narzędzi w Polsce zaangażowało się również Ministerstwo 
Rozwoju i Technologii, które było współorganizatorem i gospodarzem konferencji. 
c) Budowanie i utrzymanie sieci Mentorów, która powstała w ramach projektu Early Warning 
Europe- przedsiębiorców i ekspertów, którzy pomagają firmom w kryzysie; 
d) Bezpłatne udostępnianie przedsiębiorcom rodzinnym logo marki „drzewko” FIRMA 
RODZINNA oraz promowanie firm rodzinnych, które wzmacniają swoją markę przez ten znak. 
Zachęcamy przedsiębiorstwa rodzinne do używania znaczka po to, aby się odnaleźć i łatwiej 
nawiązać kontakty biznesowe. Docelowo chcemy zachęcać konsumentów do świadomego 
wybierania produktów i usług, których twórcami są polskie firmy rodzinne. W tym roku 
świętowaliśmy przyłączenie się do naszego grona tysięcznej firmy, która postanowiła pokazać 
swoją rodzinność poprzez używanie znaku drzewka. 
e) Edukowanie i informowanie Polaków na temat firm rodzinnych poprzez publikowanie 
magazynu  „Firmy Rodzinne dla Firm Rodzinnych“. W 2021 roku wydaliśmy 2 numeru naszego 
magazynu, w których zamieściliśmy relacje z wydarzeń organizowanych w środowisku firm 
rodzinnych oraz publikacje, które naszym zdaniem były interesujące dla członków firm 
rodzinnych. W tworzeniu biuletynów brali udział pracownicy Fundacji oraz zaprzyjaźnione firmy 
rodzinne. W wersji elektronicznej każdy numer biuletynu trafiał do ponad 17 tys. odbiorców, 
natomiast w wersji drukowanej średnio do ok. 1000 osób 
 

 

2.2 Opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych: 

 

 
brak 
 

 

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

 

 
W ramach projektu Interreg Baltic Sea Region po raz kolejny zostaliśmy poproszeni o 
przygotowanie i poprowadzenie warsztatów w temacie wspierania przedsiębiorców w 
trudnościach. Bazowaliśmy na doświadczeniu zdobytym w projekcie Early Warning Europe. 
Warsztaty odbyły się 27 maja we Wrocławiu. 
 
Zorganizowaliśmy również webinar oraz 2-dniowe warsztaty rozwojowe z Wojciechem 
Eichelbergerem „8razyOdporność czyli zarządzanie energią w stresie”. Celem warsztatów było 
nabycie kompetencji osobistych warunkujących efektywne funkcjonowanie w sytuacjach 
poważnych wyzwań, dużego obciążenia i stresu. 
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4. Odpisy uchwał zarządu fundacji (w załączeniu). 

 

brak 

… 

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): 

662.599,58 0 662.599,58 0 

▪ ze spadku 0 0 0 0 

▪ z zapisu 0 0 0 0 

▪ z darowizn 410,00 0 410,00 0 

▪ ze środków 
publicznych 

w tym: 

227.172,40 0 227.172,40 0 

− z budżetu 
państwa 

0 0 0 0 

− z budżetu 
jednostek 
samorządu 
terytorialnego 

0 0 0 0 

▪ z innych źródeł 
(wskazać 
jakich)  

435.017,18 0 435.017,18 0 

 

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) 

227.172,40 0 227.172,40 0 

 

5.3. 

Koszty odpłatnych 
świadczeń 

realizowanych przez 
fundację w ramach 
celów statutowych  

wszystkie 
formy 

płatności 
łącznie 

w tym: 

gotówka przelew 

ew. inna 
forma 
(podać 
jaka) 
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227.172,40 0 227.172,40 0 

 
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez fundację:   

 
5.4. 

 
wynik finansowy tej działalności:  -2.246,56 zł 

 

 
5.5. 

 

procentowy stosunek przychodu osiągniętego 
z działalności gospodarczej do przychodu 

osiągniętego z pozostałych źródeł: 

62,33 % 

 

 

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: 

664.243,14 0 664.243,14 0 

▪ na realizację 
celów 
statutowych 

227.172,40 0 227.172,40 0 

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

0 0 0 0 

▪ na 
działalność 
gospodarczą  

437.070,74 0 437.070,74 0 

▪ pozostałe 
koszty  

0 0 0 0 

 

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

 

7.1 Informacja o zatrudnieniu w fundacji: 

 

Liczba zatrudnionych ogółem: 1 

w tym wg zajmowanych stanowisk:  

- wsparcie administracyjne 1 

Liczba osób zatrudnionych wyłącznie w 
działalności gospodarczej: 

brak 
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7.2. Wynagrodzenia (w zł): 

 

Łączna kwota wypłacona z tego tytułu przez fundację  

z podziałem na:  

▪ wynagrodzenia 63.165,90 

▪ nagrody 0 

▪ premie 0 

▪ inne świadczenia  0 

 

Całość wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności 
gospodarczej  

 

 

7.2.1. 

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

                   Roczne ❑                Przeciętne miesięczne  

 

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

 

 

z podziałem na:  

▪ wynagrodzenia 0 

▪ nagrody 0 

▪ premie 0 

▪ inne świadczenia  0 
 

7.2.2. Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia.                       

 

188.671,87                          
 

 

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) 

BRAK 
 
 

 

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. 

 

 
1 Niepotrzebne skreślić  
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Santander Bank Polski 55.701,06zł 
 

 

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

 

BRAK 
 

 
 

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

 

BRAK 
 

 

7.7 Nabyte pozostałe środki trwałe. 

 

BRAK 
 

 
 

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

 

 
                      Aktywa  259.692,64  zł                         Zobowiązania 48.776,52 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. 

 

BRAK 
 

 

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

 

Cit-8, VAT-7 (opłacone) 
 

 

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. 
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                          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 nie przyjmowała i nie dokonywała płatności w gotówce o wartości równej lub 
przekraczającej równowartość 10 000 euro. 
 

 

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

 

 
Nie została przeprowadzona kontrola 

     
 


