
Sprawozdanie z działalności fundacji 

 
 

Zachowano numerację z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności 
fundacji (Dz. U. poz. 529, z 2011 r. poz. 1291 oraz z 2018 r. poz. 2458). 

Pouczenie co do sposobu wypełniania sprawozdania: 

▪ Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie. 
▪ Sprawozdanie należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach.   
▪ W przypadku pól, które nie dotyczą danego sprawozdania, należy wpisać „nie dotyczy” albo wstawić pojedynczy znak myślnika (–). 
▪ We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie. 

 
1. Dane rejestracyjne fundacji 

Nazwa fundacji Fundacja Powszechnego Czytania 

Siedziba i adres fundacji 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 

Aktualny adres do 
korespondencji 

00-629 Warszawa, ul. Oleandrów 8  

Adres poczty elektronicznej maria.deskur@fpc.org.pl 

REGON 381776001 

Data wpisu w KRS 09.11.2018 r Nr KRS 0000756841 

Dane członków zarządu 
fundacji (wg aktualnego wpisu 
w KRS) 

Imię i nazwisko Pełniona funkcja 

Maria Deskur Prezes Zarządu 
Grzegorz Majerowicz Członek Zarządu 
  
  
  

Określenie celów statutowych 
fundacji (ze statutu) 

Głównymi celami Fundacji wg statutu są: 
1) krzewienie w Polsce kultury książki w zakresie wiedzy, 

umiejętności i kompetencji społecznych; 
2) inicjowanie i inspirowanie działań związanych z aktywną 

„polityką czytelnictwa” jako niezbędnego składnika polityki 
społecznej, kulturalnej, edukacyjnej i zdrowotnej; 

3) działalność na rzecz podtrzymywania i upowszechniania 
tradycji literackiej języka polskiego, ze szczególnym 
uwzględnieniem rozwoju świadomości kulturowej Polaków; 

4) tworzenie warunków i wspieranie społecznej roli i znaczenia 
umiejętności czytania i pisania; 

5) promocja polskiej twórczości literackiej za granicą i 
zagranicznej w Polsce; 

6) wspieranie młodych twórców; 
7) popularyzacja, rozwój i wspieranie wiedzy bibliograficznej; 
8) popularyzacja, rozwój i wspieranie wszelkich form 

biblioterapii i higieny psychicznej poprzez czytanie książek;  
9) wspieranie badań w zakresie zmian w obszarze wiedzy, 

umiejętności i kompetencji społecznych związanych z 
książkami i innymi postaciami dzieł narracyjnych; 

10) wspieranie twórców i pisarzy oraz stowarzyszeń i 
związków twórczych; 

11)  działalność charytatywna i pomocowa w dostępie do 
książek; 

12)  promocja i organizacja wolontariatu związanego z książką; 
13)  inspirowanie i tworzenie warunków dla powstawania 

nowych inicjatyw literackich i promujących czytelnictwo; 
14)  podejmowanie działań w zakresie edukacji literackiej; 
15)  wzmacnianie inicjatyw łączących literaturę z biznesem; 

za rok 2021 

_____________ 

 



16)  tworzenie połączeń pomiędzy literaturą, nowymi mediami, 
nowymi technologiami i innymi sektorami gospodarki 
kreatywnej, kultury i sztuki; 

2. Charakterystyka działalności fundacji w okresie sprawozdawczym 

Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych (opis rzeczywiście 
prowadzonej działalności statutowej w roku sprawozdawczym) 

1. Supermoc książek. Poradnik upowszechniania czytania.  
 
We współpracy z Polską Izbą Książki, Fundacją Olgi Tokarczuk, Krakowskim Biurem Festiwalowym oraz 
Wrocławskim Domem Literatury Fundacja stworzyła i wydała publikację „Supermoc książek. Poradnik 
upowszechniania czytania”, którego 3 tysiące egzemplarzy zostało nieodpłatnie rozesłane/rozdane bibliotekom, 
szkołom i innym placówkom. 
Publikacja została objęta honorowym patronatem Biblioteki Narodowej. 
Premierze towarzyszyła konferencja online w Światowy Dzień książki, z udziałem wiceprezydenta Wrocławia, 
pełnomocnika prezydenta Krakowa ds. Kultury, Dyrektora Biblioteki Narodowej, Dyrektora KBF, Dyrektora 
WDL i prezes FPC – w konferencji uczestniczyło na żywo blisko 400 osób, obejrzało ją łącznie 3 tysięcy osób. 
 

2.  Supermoc książek w przedszkolu. Jak rozwijać zainteresowania czytelnicze dzieci? 
 
We wrześniu 2021 roku Fundacja wydała publikację skierowaną do nauczycielek przedszkola. Do grona 
instytucji współtworzących projekt Fundacja doprosiła wydawnictwo Nowa Era. 18 tysięcy egzemplarzy 
publikacji trafiło do przedszkoli w całej Polsce dzięki zaangażowaniu przedstawicieli edukacyjnych Nowej Ery. 
Konferencja online przy okazji premiery zgromadziła ponad 300 słuchaczy. Publikacja zawiera wskazanie dla 
przedszkoli na możliwość pozyskania funduszy z NPRCz, w konferencji otwierającej wzięła udział 
przedstawicielka Ministerstwa Edukacji i Nauki, która w bardzo przystępny sposób opowiedziała na co zwrócić 
uwagę składając wniosek.  
 

3. Ratownicy Czytelnictwa 
 
We wrześniu 2021 roku Fundacja uruchomiła pierwszą edycję programu Ratownicy Czytelnictwa, którego celem 
jest budowanie środowiska liderów upowszechniania czytania wśród nauczycieli i bibliotekarzy w całej Polsce. 
Program powstał dzięki współpracy Fundacji z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Metis, Psychologią 
Edukacyjną, szkołą podstawową nr 33 z Katowic, stowarzyszeniem IBBY, Nową Erą i Wolters Kluwer. 
Program trwał przez cały rok szkolny i został podsumowany w czerwcu 2022 roku. 
 
Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych 

 
Brak 

3. Działalność gospodarcza 

Informacja czy fundacja prowadziła 
działalność gospodarczą  TAK 

PROWADZIŁA 
 

NIE 
PROWADZIŁA 

X 

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS  



 

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji  

Uchwała nr 1/2021 
Rady Fundacji Powszechnego Czytania 

z siedzibą w Warszawie, z dnia 24 czerwca 2021 roku 
 
Działając na podstawie §9 ust. 1 pkt 11 Statutu Fundacji, §8 ust. 1 Statutu Fundacji oraz §7 ust. 2 Statutu 
Fundacji, a także w oparciu o pisemny wniosek Wydawnictwa Karakter Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością sp. k.. (KRS: 0000709241) z dnia 18 czerwca 2021 roku, Rada Fundacji Powszechnego 
Czytania uchwala, co następuje: 
  
1. Rada Fundacji Powszechnego Czytania wyraża zgodę na wniosek darczyńcy Fundacji – Wydawnictwa 

Karakter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (KRS: 0000709241), przyznając mu, zgodnie z 
wnioskiem, prawo do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Fundacji Powszechnego Czytania. 

2. Rada Fundacji Powszechnego Czytania stwierdza, że Pani Magdalena Hajduk-Dębowska (PESEL 
80062005162) została powołana do Rady Fundacji Powszechnego Czytania przez Wydawnictwo Karakter 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 

3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
Za podjęciem uchwały nr 1/2021 oddano 15  głosów, przeciw podjęciu uchwały oddano 0  głosów. Wszystkie 
głosy były ważne. 
 

Uchwała nr 2/2021 
Rady Fundacji Powszechnego Czytania 

z siedzibą w Warszawie, z dnia 24 czerwca 2021 roku 
 
Działając na podstawie §9 ust. 1 pkt 11 Statutu Fundacji, §8 ust. 1 Statutu Fundacji oraz §7 ust. 2 Statutu 
Fundacji, a także w oparciu o pisemny wniosek Wydawnictwa Powergraph Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością (KRS: 0000187057) z dnia 20 czerwca 2021 roku, Rada Fundacji Powszechnego Czytania 
uchwala, co następuje: 
  
1. Rada Fundacji Powszechnego Czytania wyraża zgodę na wniosek darczyńcy Fundacji - Wydawnictwa 

Powergraph Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS: 0000187057), przyznając mu, zgodnie z 
wnioskiem, prawo do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Fundacji Powszechnego Czytania. 

2. Rada Fundacji Powszechnego Czytania stwierdza, że Pani Katarzyna Sienkiewicz-Kosik (PESEL: 
67082501227) została powołana do Rady Fundacji Powszechnego Czytania przez Wydawnictwo 
Powergraph Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 Za podjęciem uchwały nr 2/2021 oddano 15 głosów, przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów. Wszystkie 
głosy były ważne. 
 

Uchwała nr 3/2021 
Rady Fundacji Powszechnego Czytania 

z siedzibą w Warszawie, z dnia 24 czerwca 2021 roku 
 
Działając na podstawie §9 ust. 1 pkt 11 Statutu Fundacji, §8 ust. 1 Statutu Fundacji oraz §7 ust. 2 Statutu 
Fundacji, a także w oparciu o pisemny wniosek Wydawnictwa HarperCollins Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością (KRS: 0000124250) z dnia 21.06.2021 r. , Rada Fundacji Powszechnego Czytania uchwala, 
co następuje: 
  
1. Rada Fundacji Powszechnego Czytania wyraża zgodę na wniosek darczyńcy Fundacji - Wydawnictwa 

HarperCollins Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS:0000124250), przyznając mu, zgodnie z 
wnioskiem, prawo do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Fundacji Powszechnego Czytania. 



2. Rada Fundacji Powszechnego Czytania stwierdza, że Pani Sylwia Sosińska (PESEL:80070108585) została 
powołana do Rady Fundacji Powszechnego Czytania przez Wydawnictwo HarperCollins Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością. 

3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 Za podjęciem uchwały nr 3/2021 oddano 15 głosów, przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów. Wszystkie 
głosy były ważne. 
 

Uchwała nr 4/2021 
Rady Fundacji Powszechnego Czytania z siedzibą w Warszawie 

z dnia 24 czerwca 2021 roku 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Fundacji za rok 2020 

 
Rada Fundacji Powszechnego Czytania zatwierdza sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji za rok 
2020.  
Za podjęciem uchwały nr 4/202 oddano 15 głosów, przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów. Wszystkie 
głosy były ważne. 
 

Uchwała nr 5/2021 
Rady Fundacji Powszechnego Czytania z siedzibą w Warszawie 

z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
Fundacji za rok 2020 

 
1. Rada Fundacji Powszechnego Czytania zatwierdza sprawozdanie finansowe Fundacji za rok 2020  
2. Rada Fundacji postanawia przeznaczyć zysk wypracowany w 2020 roku na działalność realizowaną w roku 

2021.   
Za podjęciem uchwały nr 5/2021 oddano 15 głosów, przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów. Wszystkie 
głosy były ważne. 
 

Uchwała nr 6/2021 
Rady Fundacji Powszechnego Czytania z siedzibą w Warszawie 

z dnia 24 czerwca 2021 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Fundacji za 2020 rok 

 
Rada Fundacji Powszechnego Czytania po rozpatrzeniu przedstawionych sprawozdań za 2020 rok – tj. 
sprawozdania merytorycznego oraz sprawozdania finansowego - zdecydowała o udzieleniu Zarządowi Fundacji 
absolutorium za 2020 rok i potwierdza wywiązanie się przez Zarząd Fundacji z powierzonych mu obowiązków.  
Za podjęciem uchwały nr 6/2020 oddano 15 głosów, przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów. Wszystkie 
głosy były ważne. 
 

Uchwała nr 7/2021 
Rady Fundacji Powszechnego Czytania z siedzibą w Warszawie 

z dnia 24 czerwca 2021 roku 
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej 

 
Rada Fundacji powołała Komisję Skrutacyjną w składzie: 
1. Pan Maciej Woliński 
2. Pani Monika Walendowska. 
Za podjęciem uchwały nr 7/2021 oddano 15 głosów, przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów. Wszystkie 
głosy były ważne. 
 

 
Uchwała nr 8/2021 

Rady Fundacji Powszechnego Czytania z siedzibą w Warszawie 
z dnia 24 czerwca 2021 roku 

w sprawie powołania Prezesa Zarządu FPC 
 
Działając na podstawie §9 ust. 1 pkt 9 oraz §10 ust. 1 statutu Fundacji, Rada Fundacji Powszechnego Czytania 
uchwala, co następuje: 
 
Rada Fundacji Powszechnego Czytania powołuje niniejszym panią Marię Deskur (PESEL: 74011600720) w 
skład Zarządu Fundacji na kolejną kadencję, powierzając jej jednocześnie funkcję Prezesa zarządu Fundacji.  
Za podjęciem uchwały nr 7/2021 oddano 15 głosów, przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów. Wszystkie 
głosy były ważne. 
 

 



Uchwała nr 9/2021 
Rady Fundacji Powszechnego Czytania z siedzibą w Warszawie 

z dnia 24 czerwca 2021 roku 
w sprawie powołania Członka Zarządu FPC 

 
Działając na podstawie §9 ust. 1 pkt 9 oraz §10 ust. 1  statutu Fundacji, Rada Fundacji Powszechnego Czytania 
uchwala, co następuje: 
 
Rada Fundacji Powszechnego Czytania powołuje niniejszym pana Grzegorza Majerowicza (PESEL: 
52102604792) w skład Zarządu Fundacji na kolejną kadencję. 
Za podjęciem uchwały nr 8/2021 oddano 15 głosów, przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów. Wszystkie 
głosy były ważne. 
 

Uchwała nr 1/11/2021 
Rady Fundacji Powszechnego Czytania 

z siedzibą w Warszawie, z dnia 25 listopada 2021 roku 
 
Działając na podstawie §9 ust. 1 pkt 11 Statutu Fundacji, §8 ust. 1 Statutu Fundacji oraz §7 ust. 2 Statutu 
Fundacji, a także w oparciu o pisemny wniosek Grupy Wydawniczej Relacja sp. z o.o. (KRS: 0000428010) z 
dnia 15 listopada 2021 roku, Rada Fundacji Powszechnego Czytania uchwala, co następuje: 
  

1. Rada Fundacji Powszechnego Czytania wyraża zgodę na wniosek darczyńcy Fundacji – Grupy 
Wydawniczej  Relacja sp. z o.o. (KRS: 0000428010), przyznając mu, zgodnie z wnioskiem, prawo do 
powoływania i odwoływania jednego członka Rady Fundacji Powszechnego Czytania. 

2. Rada Fundacji Powszechnego Czytania stwierdza, że Pani Anna Zdrojewska-Żywiecka, (PESEL: 
83091000087) została powołana do Rady Fundacji Powszechnego Czytania przez Grupę Wydawniczą  
Relacja sp. z o.o. 

3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 Za podjęciem uchwały nr 1/2021 oddano 10 głosów, przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów. Wszystkie 
głosy były ważne. 
 

Uchwała nr 2/11/2021 
Rady Fundacji Powszechnego Czytania 

z siedzibą w Warszawie, z dnia 24 czerwca 2021 roku 
 
Działając na podstawie §9 ust. 1 pkt 11 Statutu Fundacji, §8 ust. 1 Statutu Fundacji oraz §7 ust. 2 Statutu 
Fundacji, a także w oparciu o pisemny wniosek firmy „motyleksiazkowe.pl Beata Motyl”  (KRS: 0000187057)  z 
dnia 15 listopada 2021 r  Rada Fundacji Powszechnego Czytania uchwala, co następuje: 
  

1. Rada Fundacji Powszechnego Czytania wyraża zgodę na wniosek darczyńcy Fundacji - 
„motyleksiazkowe.pl Beata Motyl”  (KRS: 0000187057, przyznając mu, zgodnie z wnioskiem, prawo do 
powoływania i odwoływania jednego członka Rady Fundacji Powszechnego Czytania. 

2. Rada Fundacji Powszechnego Czytania stwierdza, że Pan Marcin Frąckiewicz, (PESEL 84052906255) 
został powołany do Rady Fundacji Powszechnego Czytania przez „motyleksiazkowe.pl Beata Motyl”. 

3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 Za podjęciem uchwały nr 2/2021 oddano 10 głosów, przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów. Wszystkie 
głosy były ważne. 
 

Uchwała nr 3/11/2021 
Rady Fundacji Powszechnego Czytania 

z siedzibą w Warszawie, z dnia 25 listopada 2021 roku 
 
Działając na podstawie §9 ust. 1 pkt 11 Statutu Fundacji, §8 ust. 1 Statutu Fundacji oraz §7 ust. 2 Statutu 
Fundacji, a także w oparciu o pisemny wniosek Legimi S.A. (KRS: 0000707323 )  z dnia 8 listopada 2021 r.  
Rada Fundacji Powszechnego Czytania uchwala, co następuje: 
  
1. Rada Fundacji Powszechnego Czytania wyraża zgodę na wniosek darczyńcy Fundacji - Legimi S.A. (KRS: 

0000707323 ) , przyznając mu, zgodnie z wnioskiem, prawo do powoływania i odwoływania jednego 
członka Rady Fundacji Powszechnego Czytania. 

2. Rada Fundacji Powszechnego Czytania stwierdza, że Pan Mikołaj Małaczyński, ( PESEL: 86011510910)’ 
został powołany do Rady Fundacji Powszechnego Czytania przez Legimi S.A. (KRS: 0000707323 ). 

3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 Za podjęciem uchwały nr 3/2021 oddano 10 głosów, przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów. Wszystkie 
głosy były ważne. 
 



 
Uchwała nr 4/11/2021 

Rady Fundacji Powszechnego Czytania 
z siedzibą w Warszawie, z dnia 25 listopada 2021 roku 

 
Działając na podstawie §9 ust. 1 pkt 11 Statutu Fundacji, §8 ust. 1 Statutu Fundacji oraz §7 ust. 2 Statutu 
Fundacji, a także w oparciu o pisemny wniosek Wydawnictwa Naukowego PWN S.A. (KRS: 000067444) z dnia 
19 listopada 2021 r.  Rada Fundacji Powszechnego Czytania uchwala, co następuje: 
  
1. Rada Fundacji Powszechnego Czytania wyraża zgodę na wniosek darczyńcy Fundacji - Wydawnictwa 

Naukowego PWN S.A. (KRS: 000067444), przyznając mu, zgodnie z wnioskiem, prawo do powoływania i 
odwoływania jednego członka Rady Fundacji Powszechnego Czytania. 

2. Rada Fundacji Powszechnego Czytania stwierdza, że Pani Anna Lubczyńska-Lafuente,   (PESEL: 
76041309602) została powołana do Rady Fundacji Powszechnego Czytania przez Wydawnictwo Naukowe 
PWN S.A. (KRS: 000067444). 

3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 Za podjęciem uchwały nr 3/2021 oddano 10 głosów, przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów. Wszystkie 
głosy były ważne. 
 
 
5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów fundacji w okresie sprawozdawczym,  
z wyodrębnieniem ich źródeł  

Wysokość uzyskanych przychodów 
Kwota (w podziale na formy płatności) 
Przelew Gotówka Inne (wskazać 

jakie) 

Ogółem    

- ze spadku 0 zł 0 zł  

- z zapisu 0 zł 0 zł  

- z darowizn 129 874,75   

- środki pochodzące ze 
źródeł publicznych, w tym: 

- z budżetu jst 0 zł 0 zł  

- z budżetu państwa 0 zł 0 zł  

- inne 
(wskazać jakie) 

z pozostałych działalności 
statutowych 

   

Informacja o wysokości odpłatnych świadczeń 
realizowanych przez fundację w ramach celów 
statutowych (z uwzględnieniem kosztów tych 
świadczeń) 

51 091,16 

Jeżeli działalność gospodarcza była prowadzona 

Wynik finansowy z prowadzonej działalności 
gospodarczej  
 

Nie dotyczy 

Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z 
działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z 
pozostałych źródeł 

Nie dotyczy  

 
6. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym 

Koszty fundacji ogółem 

Kwota (w podziale na formy płatności) 
Przelew Gotówka Inne (wskazać 

jakie) 
63 410,49   

a) koszty realizacji celów statutowych 60872,84   

b) koszty administracyjne 
 

- czynsz 
 

2214,00 
 

  

- opłaty telefoniczne 
 

0,00 
 

  



- opłaty pocztowe 
 

323,65 
 

  

- inne 
(wskazać jakie) 

 
 

   

c) koszty działalności gospodarczej 
Nie dotyczy   

d) pozostałe koszty  
   

7. Dane wymienione w § 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja  
2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. poz. 529,  
z 2011 r. poz. 1291 oraz z 2018 r. poz. 2458) 

a) Liczba osób zatrudnionych w fundacji 

Ogółem 
0  

Według zajmowanych stanowisk 

Stanowisko Liczba osób zatrudnionych 

 
0 
 
 

0 

Liczba osób zatrudniona wyłącznie w działalności gospodarczej 

Stanowisko Liczba osób zatrudnionych 

 
Nie dotyczy 
 
 

Nie dotyczy 

b) Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację w okresie sprawozdawczym, z 
podziałem na 

Wynagrodzenia 0 zł 

Nagrody 0 zł 

Premie 0 zł 

Inne świadczenia 0 zł 

Wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w 
działalności gospodarczej 

Nie dotyczy 

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 0 zł 

Nagrody 0 zł 

Premie 0 zł 

Inne świadczenia 0 zł 

d) Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia 
 
30 693,55 zł 
 
e) Udzielone przez fundację pożyczki pieniężne, z podziałem według ich wysokości, ze 
wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy 
statutowej udzielania takich pożyczek 
 
Nie wystąpiły 
 

f) Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych  oraz kwoty zgromadzone w gotówce  

Nazwa banku lub kasy oszczędnościowo-kredytowej Kwota 



Bank BGŻ BNP PARIBAS. 220 128,69 

  

  

  

  

Kwoty zgromadzone w gotówce Nie wystąpiły 

g) Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach 
prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek 
 
Nie wystąpiły 
 
 
h) Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych na to nabycie 
 
Nie wystąpiły 
 
 
i) Nabyte pozostałe środki trwałe 
 
 
Nie wystąpiły 
 
j) Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 
sporządzanych dla celów statystycznych 
 
Wartość aktywów Fundacji na dzień 31.12.2021 r.: 234 021,68  zobowiązania Fundacji na dzień 31.12.2021 r.: 
2871,26 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 było 
 
9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także 
informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych 
 
Za rok 2021 Fundacja złożyła do III Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście formularz CIT 
– 8 tj. zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku 
dochodowego od osób prawnych. Zobowiązania podatkowe Fundacji w 2021 roku wynosiły 
00,00 zł. Zobowiązania płatnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych regulowane 
były na bieżąco i terminowo. 
 
10. Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w 
rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu 
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu  
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1115 , 1520 , 1655, 1798 i 2088) 
 

NIE x TAK  

11. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację ustanowioną na podstawie ustawy z 
dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1491) 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 (wypełnić w przypadku zaznaczenia w pkt 10 
odpowiedzi „TAK”). 
Data operacji 
 

Kwota operacji 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

 

12. Informacja o przeprowadzanych kontrolach w fundacji 

Informacja, czy w fundacji była przeprowadzona kontrola  
NIE x TAK  

Wyniki przeprowadzonej kontroli w fundacji (jeśli taka była) 

 

 

 

 

……………………………..……………….. 

podpis członka zarządu fundacji* 

 

 

 

 

 

…………………..………………………… 

podpis członka zarządu fundacji* 

 

 

………………………………… 

 miejscowość, data         

 

*Podpisy co najmniej dwóch członków zarządu fundacji, jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej. 

 

 


