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       SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2016 ROK 
 
Fundacja „Rozwód? Poczekaj!” 
ul. Heroldów 21 j lok. 10 
01-991 Warszawa 
 
Data rejestracji w KRS – 11.05.2011 
 
Numer KRS – 0000385536 
 
Numer REGON – 142929020 
 
Prezes Zarządu – Dorota Ziółkowska-Maciaszek 
V-ce Prezes Zarządu – Katarzyna Klimko-Damska  
Członek Zarządu – Dyrektor Fundacji – Paweł Maciaszek 
                                                                
Celem Fundacji jest:  
 

1. Niesienie pomocy psychologicznej rodzinom i osobom w kryzysie i trudnej 
sytuacji życiowej, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin w kryzysie 
okołorozwodowym. 

 
2. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania 
     i ochrony praw dziecka; 
 
3. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym przyczyniającym się 

do rozpadu więzi rodzinnych; 
 
4. Zapobieganie powstawaniu i utrwalaniu się niekorzystnych dla trwałości 

rodziny wzorców zachowań społecznych; 
 

5. Propagowanie umiejętności psychospołecznych związanych z rzeczywistą 
dbałością  o rodzinę; 

 
6. Propagowanie idei równowagi praca-życie, mediacyjnego stylu rozwiązywania   
     konfliktów rodzinnych oraz promocja zdrowego stylu życia; 

 



7. Informowanie opinii publicznej o aktualnych wynikach badań na temat: 
 
      - skutków rozwodów i kosztów emocjonalno-społecznych  
      - mechanizmów rządzących życiem rodzinnym i kryzysów rozwojowych w  
        rodzinie  
      - sprawdzonych sposobów radzenia sobie z kryzysami rozwojowymi i  
        sytuacyjnymi; 

 
8. Prowadzenie badań psychologicznych, pedagogicznych i socjologicznych 

przyczyniających się do lepszego rozumienia rodziny i sposobów na jej 
wspieranie; 

 
9. Prowadzenie działalności oświatowej i edukacyjnej;  

 
10. Propagowanie idei wolontariatu w ramach wspierania rodziny i dziecka w  
      kryzysie okołorozwodowym; 

 
11. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn jako rodziców; 

 
12. Działalność na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy między  
      Społeczeństwami Unii Europejskiej; 

 
  

2)   W 2016 roku w dalszym ciągu realizowaliśmy projekt „SKAT – Stołeczny 

Klub Aktywnych Tatów 2014-2016” przy Fundacji „Rozwód? Poczekaj!” 

współfinansowany przez Miasto St. Warszawa. Rozpoczęliśmy też w grudniu 

realizację nowego projektu „SKAT 2016-2018”, jako kontynuację poprzedniego. 

Zrealizowaliśmy roczny projekt „Pozytywna Dyscyplina w rodzinie” dla 

warszawskich  Klubów Rodzinnych, współfinansowany przez Miasto St. 

Warszawa. 

Realizowaliśmy dwuletni projekt „Ta Szansa w rodzinie” (projekt wspólny z 

OTTRAD Szansa Targówek), współfinansowany przez Miasto st. Warszawa 

Zrealizowaliśmy roczny projekt „Powrót  Taty II” finansowany przez Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z Funduszy FIO. 
Prowadziliśmy odpłatne konsultacje psychologiczne dla par w i osób kryzysie. 

Przedstawiciel Fundacji „Rozwód? Poczekaj!” jest Przewodniczącym Komisji 

Dialogu Społecznego d.s. Dzieci, Młodzieży i Rodziny M.St.Warszawa (działalność 

społeczna). 

Wszystkie projekty współfinansowane ze środków publicznych zostały zakończone i 

rozliczone zgodnie z wymogami umów. 

3)   Fundacja zgłosiła prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: 



 
a. pozostałych pozaszkolnych form  edukacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowanych, 
b. pozostałej działalności w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 

niesklasyfikowanej, 
c. badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i 

humanistycznych, 
d. reklamy, 
e. działalności rekreacyjnej i rozrywkowej, 
f. działalności portali internetowych, 
g. opieki dziennej nad dziećmi, 
h. produkcji gier i zabawek, 
i. sprzedaży detalicznej prowadzonej przez Internet, 
j. sprzedaży detalicznej prowadzonej poza siecią sklepową, straganami i 

targowiskami. 
 
W roku 2016 nasza działalność gospodarcza ograniczona była do prowadzenia 

odpłatnych warsztatów psychoedukacyjnych i konsultacji psychologicznych dla par 

w kryzysie. 

Dotychczasowe działania Fundacji nie były nastawione na zysk. 
 
4)   odpisy uchwał zarządu fundacji w załączeniu, 
 
 
5)  Przychody: 149 026,00 zł 
 
W tym:  : 
45856,00 zł - środki pochodzące ze źródeł publicznych w formie 
dofinansowania zadania „SKAT – Stołeczny Klub Aktywnych Tatów przez 
M.St.Warszawa, umowa nr PS/B/3/9/141/2014-2016 
 
15 930,00 zł - środki pochodzące ze źródeł publicznych w formie 
dofinansowania zadania „Pozytywna Dyscyplina w rodzinie ” przez 
M.St.Warszawa, umowa  nr PS/B/6/3/9/72/2016 
 
 
6670,00 zł - środki pochodzące ze źródeł publicznych w formie 
dofinansowania zadania „SKAT – Stołeczny Klub Aktywnych Tatów przez 
M.St.Warszawa, umowa nr PS/B/3/9/389/2016-2018 
 
9101,00 zł - środki pochodzące ze źródeł publicznych w formie 
dofinansowania zadania „Ta Szansa dla rodzin” prze M.St.Warszawa, umowa nr 
PS/B/VI/1/6/10/202/2016-2017 

 
50900,00 zł - środki pochodzące ze źródeł publicznych w formie 
dofinansowania zadania „Powrót Taty II” przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i 



Polityki Społecznej ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO) 
umowa nr 169_I/2016 

 
 
 
Razem środki pochodzące ze źródeł publicznych: 128 457,00 zł 
 

Przychody ze sprzedaży w ramach działalności gospodarczej: 20 569,00 zł 

 

Działalność gospodarcza Fundacji w 2015 roku zamknęła się zyskiem netto  w 

kwocie  1 682,95 zł 

Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej 
do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł: 16,01% 
 
 
6) Na realizację celów statutowych wydatkowano kwotę: 133 232,50 zł 
 
Na cele administracyjne wydatkowano kwotę: 14 110,54 zł. 
 
Koszty działalności gospodarczej: 12 346,00  zł 
 
 
7) Fundacja nie zatrudnia pracowników. 
Fundacja wypłaciła wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie w kwocie: 56 400,00 
 
Fundacja:    
- nie udzielała pożyczek 
- nie posiada kwot ulokowanych na rachunkach bankowych 
- nie nabyła obligacji, udziałów ani akcji 
- nie nabyła nieruchomości 
- nie posiada środków trwałych, 
- posiada fundusz założycielski w kwocie 4000,00 zł 
- nie posiada zobowiązań wynikających z pożyczek od osób fizycznych 
 
8) 
BPiPS M. St. Warszawa: 
Projekt 3-letni „SKAT 2014-2016” – zrealizowany i rozliczony, 
„Pozytywna Dyscyplina w rodzinie” – zrealizowany i rozliczone. 
SKAT 2016-2017 – zrealizowany I etap (rok 2016) i rozliczony. 
TA Szansa dla rodzin 2016-2017 – zrealizowany i rozliczony I etap- rok 2016 
 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich (FIO) – Projekt „Powrót Taty II” – zrealizowany i rozliczony 
 



 

9)   Fundacja składa sprawozdanie CIT 8 w Urzędzie Skarbowym Warszawa Bielany. 
Fundacja nie posiada zobowiązań podatkowych. 
 
10) W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono w fundacji kontroli. 
 
     
  

 
  

           Prezes Zarządu                                Członek Zarządu – Dyrektor Fundacji 
 
 
   Dorota Ziółkowska-Maciaszek                                   Paweł Maciaszek 
 

 

 

 

Załączniki: 
 
Uchwały Rady Fundacji nr: 19/2017 i 20/2017 


