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1. PODSTAWOWE  INFORMACJE 
 

1. Dane adresowe i rejestrowe 

Nazwa: Fundacja Przekrój 

Siedziba i adres: aleja Róż 10/12, 00-556 Warszawa 

Adres do korespondencji: Aleja Róż 10/12, 00-556 Warszawa 

Adres poczty elektronicznej: fundacja@przekroj.pl 

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 28 września 2018 r. 

Numer KRS: 0000750752 

Numer REGON: 381419318 

 

2. Skład Zarządu Fundacji w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku 

Monika Zofia Sękowska – Prezes Zarządu Fundacji od dnia 1 stycznia do dnia 12 maja 2020 roku 
oraz Członek Zarządu Fundacji od dnia 12 maja do dnia 10 listopada 2020 roku. 

Tomasz Wodzyński – Prezes Zarządu Fundacji od dnia 12 maja do dnia 31 grudnia 2020 roku. 

Joanna Maria Domańska – Członek Zarządu Fundacji 

Marta Wardin – Członek Zarządu Fundacji od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 roku. 

 

3. Cele statutowe Fundacji: 

a) utrzymywanie, kultywowanie oraz promocja dziedzictwa czasopisma „Przekrój”, 

b) kultywowanie pamięci twórców czasopisma oraz promowanie ich twórczości w Polsce i za 
granicą, 

c) wszechstronne wspieranie rozwoju społeczeństwa polskiego, a zwłaszcza działalności 
artystycznej, kulturalnej, naukowej i informacyjnej opierające się na spuściźnie czasopisma 
„Przekrój”, 

d) promowanie idei oraz sztuki uważnego życia, 

e) wspieranie i promowanie idei otwartości oraz wolnego i odważnego myślenia, 

f) dbanie o ochronę środowiska, 

g) podejmowanie działalności dobroczynnej, 

h) promowanie kultury i sztuki, 

i) promowanie sztuki i myśli polskiej w kraju i za granicą. 
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2. ZASADY,  FORMY  I  ZAKRES  DZIAŁALNOŚCI  STATUTOWEJ 
 

1. Fundacja realizuje cele statutowe poprzez: 

a) tworzenie przestrzeni oraz organizację spotkań umożliwiających wszechstronny rozwój 
twórczości artystycznej na obszarze kraju, 

b) wspieranie, prowadzenie i promocję twórczości teatralnej, filmowej, muzycznej, literackiej, 
plastycznej, fotograficznej i wydawniczej w kraju i za granicą, 

c) propagowanie twórczych dokonań artystów w kraju i za granicą oraz promowanie twórczości 
artystów zagranicznych na terenie kraju, 

d) organizowanie przedsięwzięć kulturalnych, artystycznych, naukowych, edukacyjnych 
i rekreacyjnych, takich jak: festiwale, konkursy, przeglądy, koncerty, wystawy, zjazdy 
konferencje, sympozja, wykłady, spotkania, projekcje filmowe, plenery, imprezy 
rozrywkowe, pobyty twórcze, warsztaty o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym, 

e) prowadzenie działalności impresaryjnej i wydawniczej, prowadzenie działalności 
publicystycznej i informacyjnej, w tym przez wydawanie książek, czasopism, broszur 
i wydawnictw specjalnych, 

f) wydawanie stron internetowych, cyfrowych wersji magazynu oraz cyfrowego archiwum, 

g) wspieranie działań związanych z ochroną dziedzictwa narodowego, 

h) wspieranie programów informacyjnych i szkoleniowych specjalistów z dziedzin: artystycznej, 
naukowej, oświatowej służącej propagowaniu kultury, sztuki i tradycji Polski (organizowanie  
i finansowanie akcji społecznych, seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, 
odczytów, konkursów i plebiscytów oraz innych form przekazywania wiedzy), 

i) finansowanie przedsięwzięć w dziedzinie kultury i sztuki, wspieranie twórców, wspomaganie 
i promowanie osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej działających w sferze kultury i sztuki, 

j) rejestrację i archiwizowanie wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych na nośnikach audio i 
wideo, 

k) prowadzenie produkcji filmowej, 

l) prowadzenie produkcji spotów wideo oraz animacji, 

m) współpracę z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz organizacjami 
pozarządowymi, 

n) współpracowanie z instytucjami kultury i oświaty przy tworzeniu programów kulturalnych, 
edukacyjnych, artystycznych, stypendialnych i charytatywnych, a także promowanie w ten 
sposób inicjatyw i twórców współczesnych, 

o) prowadzenie programów stypendialnych wraz z działalnością fundowania stypendiów, 

p) członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne o celach 
statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji, 

q) organizowanie akcji zbierania podpisów pod petycjami do władz w sprawie zmiany przepisów 
prawa, 
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r) organizowanie lub współorganizowanie i finansowanie różnych form wypoczynku letniego i 
zimowego dla dzieci i młodzieży, 

s) udzielanie, organizowanie lub współorganizowanie pomocy społecznej, 

t) organizowanie i finansowanie pomocy stypendialnej dla uzdolnionych dzieci i młodzieży lub 
młodych twórców, 

u) organizowanie i finansowanie zakupu niezbędnego sprzętu medycznego i środków 
farmaceutycznych do ratowania zdrowia lub życia,  

v) finansowanie kosztów leczenia osób szczególnie zagrożonych utratą zdrowia lub życia, 

w) organizowanie i finansowanie akcji oraz kampanii społecznych mających na celu poprawę 
funkcjonowania instytucji publicznych, zmiany świadomości społecznej oraz kształtowanie 
postaw obywatelskich, patriotycznych, antykorupcyjnych, 

x) inne formy działalności charytatywnej. 

 

2. Główne zdarzenia prawne w okresie sprawozdawczym: 

Główną działalnością Fundacji w okresie sprawozdawczym, stanowiącą jednocześnie realizację celów 
statutowych Fundacji, była działalność wydawnicza. 

W roku 2020 Fundacja wydała następujące numery czasopisma „Przekrój”: 

1) Zima 2020 numer 13 (3568) 

2) Wiosna 2020 numer 14 (3569) 

3) Lato 2020 numer 15 (3570) 

4) Jesień 2020 numer 16 (3571) 

W/w numery czasopisma „Przekrój” wydane zostały przez Fundację również w formie cyfrowej.  

Ponadto, Fundacja prowadziła stronę internetową, na której udostępniała nieodpłatnie publikacje 
archiwum cyfrowe „Przekroju” z lat 1945 - 2000. Dodatkowo w okresie sprawozdawczym Fundacja 
prowadziła anglojęzyczną stronę o profilu kulturalno – społecznym przekroj.pl/en. Strona jest dostępna 
bezpłatnie.  

Poza działalnością wydawniczą, Fundacja w okresie sprawozdawczym dla realizacji celów statutowych 
określonych w § 9 Statutu Fundacji podjęła lub wspierała szereg inicjatyw artystycznych, ekologicznych 
i nie tylko. Najważniejsze z nich przedstawione są poniżej: 

a) BAL PRZEKROJU 

Bal Przekroju odbył się w ramach cyklu „Przekrój prosi do tańca”. To kwartalne imprezy muzyczno-
taneczne organizowane przez Fundację w całej Polsce. Na balu występowali młodzi muzycy z Polski 
oraz zagranicy, których działania wspiera i propaguje Fundacja. Na imprezę przygotowane były 
instalacje artystyczne oraz wizualizacje do muzyki, realizowane przez zaangażowanych przez Fundację 
młodych polskich artystów. Impreza były bezpłatna dla uczestników. 

b) WYSTAWA MARIAN EILE - artysta i redaktor w krakowskim MOCAKu 

Fundacja była partnerem wystawy MARIAN EILE - artysta i redaktor w krakowskim MOCAKu w ramach 
współpracy z instytucją Fundacja zorganizowała wystawę archiwalnych okładek Przekroju, wspierała 
wydarzenie promocyjnie i redakcyjnie. 
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c) KINO NA GRANICY  

Fundacja wsparła, poprzez objęcie patronatem, festiwal Kino na Granicy, który jest największym 
przeglądem filmów z Polski, Czech i Słowacji. To jedyne wydarzenie filmowe, które już od ponad dwóch 
dekad odbywa się w jednym mieście, ale po dwóch stronach granicy – w polskim i czeskim Cieszynie. 
Edycja festiwalu w 2020 roku odbyła się w terminie od 21 – 26 sierpnia. Wydarzenie odbyło się ze 
względu na okres pandemiczny z wersji online. W ramach festiwalu prezentowano film Wieloryb. 

d) TURNIEJE KRZYŻÓWEK Z PRZEKROJEM 

Projekt Fundacji, który wiąże się z tradycją czasopisma „Przekrój”, jaką są m.in. jego kultowe krzyżówki. 
W 2020 roku zorganizowano trzy turnieje w wersji online. Turnieje były bezpłatne dla uczestników. 
Ufundowane zostały nagrody rzeczowe dla zwycięzców oraz bony do księgarni kameralnych. 
Ogólnopolskie Turnieje Krzyżówek organizowane były przez Fundację we współpracy z księgarniami 
kameralnymi w Polsce. W 2020 roku w turniejach w sumie udział wzięło ok. 400 osób. 

e) STOLICA JĘZYKA POLSKIEGO W SZCZEBRZESZYNIE  

Fundacja Sztuki Kreatywnych Przestrzeni ma zbieżne cele statutowe z Fundacją, dlatego też Fundacja 
aktywnie wsparła ją podczas organizacji w terminie 2-8 sierpnia 2020 roku V edycji Festiwalu Stolica 
Języka Polskiego w Szczebrzeszynie. Festiwal ten promuje literaturę, organizując w ramach wydarzeń 
festiwalowych spotkania twórców i odbiorców. Wstęp jest bezpłatny. Na terenie wydarzenia stał kiosk 
„Przekroju”. Kiosk był również sklepem festiwalowym. Fundacja we współpracy z organizatorem 
zorganizowała wystawę makabresek Michała Rusinka z ilustracjami Sebastiana Kudasa, plenerową 
czytelnię Przekroju oraz strefę relaksu z hamakami. Zaprezentowano ponadto instalację artystyczną 
pt. Usłyszane. 

f) PATRONAT FUNDACJI 

W 2020 roku Fundacją objęła patronatem, tj. promowała oraz wspierała 7 inicjatyw kulturalnych, 
których tematyka jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji: 

- Przekrój przez Mroza, Janusz Górski, Łucja Mróz-Raynoch, 

- Film Można panikować w reżyserii Jonathana l. Ramseya, 

- Big Book Festival 2020, 

- Plebiscyt Księgarń Kameralnych w Krakowie, współpraca z Krakowskim Biurem Festiwalowym, 

- Wystawa Marian Eile: Artysta i redaktor w Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK, 

- Wystawa Wojtka Wieteski w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, 

- Archiwum cyfrowe Zygmunta Rytki. 
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3. INFORMACJA  O  PROWADZONEJ  DZIAŁALNOŚCI  
GOSPODARCZEJ 
 

1. Fundacja prowadziła działalność gospodarczą w zakresie: 

a) PKD 58.14.Z  WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW 

b) PKD 63.12.Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 

c) PKD 91.01.B DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓW 

d) PKD 90.0 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ 

e) PKD 59.14.Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW 

f) PKD 59.11.Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO 
I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH 

g) PKD 82.30.Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW 

h) PKD 85.60.Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ 

i) PKD 47.19.Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA 
W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 

j) PKD 47.91.Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ 
LUB INTERNET 

Fundacja w 2020 roku wszystkie dochody z działalności gospodarczej przeznaczyła na realizację celów 
statutowych określonych w § 9 Statutu Fundacji.  

Działalność gospodarcza Fundacji jest także realizacją celów statutowych, a tym samym działalnością 
statutową.  
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4. ODPIS  UCHWAŁ  ZARZĄDU  FUNDACJI 
 

1. Zarząd Fundacji w 2020 przyjął szereg uchwał związanych z działalnością Fundacji, stanowiące 
załącznik do niniejszego sprawozdania. 

2. Uchwały dotyczą otrzymanych darowizn, w tym w szczególności: 

a) Uchwała Zarządu Fundacji Przekrój z siedzibą w Warszawie z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie w charakterze obdarowanego umowy darowizny z Fundatorem, 

b) Uchwała Zarządu Fundacji Przekrój z siedzibą w Warszawie z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie 
przeznaczenia dochodów pochodzących z darowizny uzyskanej od Fundatora na cele 
statutowe, 

c) Uchwała Zarządu Fundacji Przekrój z siedzibą w Warszawie z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie w charakterze obdarowanego umowy darowizny z Fundatorem, 

d) Uchwała Zarządu Fundacji Przekrój z siedzibą w Warszawie z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie 
przeznaczenia dochodów pochodzących z darowizny uzyskanej od Fundatora na cele 
statutowe, 

e) Uchwała Zarządu Fundacji Przekrój z siedzibą w Warszawie z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie w charakterze obdarowanego umowy darowizny z Fundatorem, 

f) Uchwała Zarządu Fundacji Przekrój z siedzibą w Warszawie z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie 
przeznaczenia dochodów pochodzących z darowizny uzyskanej od Fundatora na cele 
statutowe, 

g) Uchwała Zarządu Fundacji Przekrój z siedzibą w Warszawie z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie w charakterze obdarowanego umowy darowizny z Fundatorem, 

h) Uchwała Zarządu Fundacji Przekrój z siedzibą w Warszawie z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie 
przeznaczenia dochodów pochodzących z darowizny uzyskanej od Fundatora na cele 
statutowe, 

i) Uchwała Zarządu Fundacji Przekrój z siedzibą w Warszawie z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie w charakterze obdarowanego umowy darowizny z Fundatorem, 

j) Uchwała Zarządu Fundacji Przekrój z siedzibą w Warszawie z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie 
przeznaczenia dochodów pochodzących z darowizny uzyskanej od Fundatora na cele 
statutowe, 

k) Uchwała Zarządu Fundacji Przekrój z siedzibą w Warszawie z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie w charakterze obdarowanego umowy darowizny z Fundatorem, 

l) Uchwała Zarządu Fundacji Przekrój z siedzibą w Warszawie z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie 
przeznaczenia dochodów pochodzących z darowizny uzyskanej od Fundatora na cele 
statutowe, 

m) Uchwała Zarządu Fundacji Przekrój z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2020 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w charakterze obdarowanego umowy darowizny 
z Fundatorem, 

n) Uchwała Zarządu Fundacji Przekrój z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2020 r. 
w sprawie przeznaczenia dochodów pochodzących z darowizny uzyskanej od Fundatora na 
cele statutowe, 
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o) Uchwała Zarządu Fundacji Przekrój z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2020 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w charakterze obdarowanego umowy darowizny 
z Fundatorem, 

p) Uchwała Zarządu Fundacji Przekrój z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2020 r. 
w sprawie przeznaczenia dochodów pochodzących z darowizny uzyskanej od Fundatora na 
cele statutowe, 

q) Uchwała Zarządu Fundacji Przekrój z siedzibą w Warszawie z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie w charakterze obdarowanego umowy darowizny z Fundatorem, 

r) Uchwała Zarządu Fundacji Przekrój z siedzibą w Warszawie z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie 
przeznaczenia dochodów pochodzących z darowizny uzyskanej od Fundatora na cele 
statutowe, 

s) Uchwała Zarządu Fundacji Przekrój z siedzibą w Warszawie z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie w charakterze obdarowanego umowy darowizny z Fundatorem, 

t) Uchwała Zarządu Fundacji Przekrój z siedzibą w Warszawie z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie 
przeznaczenia dochodów pochodzących z darowizny uzyskanej od Fundatora na cele 
statutowe, 

u) Uchwała Zarządu Fundacji Przekrój z siedzibą w Warszawie z dnia 17 sierpnia 2020 r. w 
sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji za rok obrotowy zakończony z 
dniem 31 grudnia 2019 r., 

v) Uchwała Zarządu Fundacji Przekrój z siedzibą w Warszawie z dnia 7 września 2020 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w charakterze obdarowanego umowy darowizny 
z Fundatorem, 

w) Uchwała Zarządu Fundacji Przekrój z siedzibą w Warszawie z dnia 7 września 2020 r. 
w sprawie przeznaczenia dochodów pochodzących z darowizny uzyskanej od Fundatora na 
cele statutowe, 

x) Uchwała Zarządu Fundacji Przekrój z siedzibą w Warszawie z dnia 21 września 2020 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w charakterze obdarowanego umowy darowizny 
z Fundatorem, 

y) Uchwała Zarządu Fundacji Przekrój z siedzibą w Warszawie z dnia 21 września 2020 r. 
w sprawie przeznaczenia dochodów pochodzących z darowizny uzyskanej od Fundatora na 
cele statutowe. 
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5. PRZYCHODY  FUNDACJI 
 

1. W 2020 roku Fundacja uzyskała przychody w kwocie 10.208.515,59 zł, w tym:  

1) z darowizn: 7.507.101,54 zł, 

2) z innych przychodów, w tym: 

a. sprzedaży produktów: 1.778.003,37zł, 

b. zmiany stanu produktów: 454.243,59 zł. 

 

Wynik finansowy (strata) na działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację wyniosła: 
2.577.244,60 zł.  
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6. INFORMACJE  O  PONIESIONYCH  PRZEZ  FUNDACJĘ  
KOSZTACH 
 

1. W 2020 r. Fundacja poniosła koszty o łącznej wartości 13.403.476,53 zł, w tym: 

a) na realizację celów statutowych i jednocześnie na działalność gospodarczą, tj. wydawanie 
czasopisma „Przekrój” (w formie papierowej i elektronicznej): 11.352.822,82 zł. 

b) na administrację: 1 148 992,60 zł, 
c) pozostałe koszty: 901 661,11 zł, 

2. Koszty opłacone gotówką w 2020 roku wyniosły: 2 064,99 zł. 
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7. DANE,  ZGODNIE  Z  ROZPORZĄDZENIEM  MINISTRA  
SPRAWIEDLIWOŚCI 

 

a) Liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk 
i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej 

Fundacja w okresie sprawozdawczym zatrudniała 21 osób na podstawie umowy o pracę. 

L.P. STANOWISKO OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWIE O PRACĘ LICZBA OSÓB 
ZATRUDNIONYCH 

1. ASYSTENT FUNDACJI 1 

2. ASYSTENT REDAKCJI 1 

3. ASYSTENTKA FUNDACJI 1 

4. ASYSTENTKA REDAKCJI ONLINE 1 

5. DRUGI SEKRETARZ REDAKCJI/OFFICE MANAGER 1 

6. DYREKTOR ARTYSTYCZNA/ REDAKTORKA NACZELNA 1 

7. DYREKTOR PROJEKTÓW SPECJALNYCH 1 

8. DYREKTORKA MARKETINGU 1 

9. KOORDYNATORKA DZIAŁAŃ FUNDACJI, REDAKTORKA DZIAŁU AUDIO 1 

10. KOORDYNATORKA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH 1 

11. KOREKTORKA 1 

12. P.O. SEKRETARZ REDAKCJI PRZEKROJ.PL I SEKRETARZ REDAKCJI 
PRZEKROJ.PL/EN 1 

13. POMOC REDAKCYJNA 1 

14. REDAKTORKA DZIAŁU KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO 1 

15. REDAKTOR PROWADZĄCY DZIAŁU NAUKA/REDAKTOR KREATYWNY 1 

16. REDAKTORKA, AUTORKA W DZIALE KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO 1 

17. RYSOWNIK 1 

18. I SEKRETARZ KWARTALNIKA, ZASTĘPCZYNI REDAKTOR NACZELNEJ, 
REDAKTOR PROWADZĄCA DZIAŁU MODA I KULTURA FIZYCZNA 1 

19. SEKRETARZ REDAKCJI PRZEKROJ.PL 1 

20. SPECJALISTA DS. PROMOCJI CYFROWEJ 1 

21. ZASTĘPCA REDAKTOR NACZELNEJ, REDAKTOR W DZIALE KULTURA  
I SPOŁECZEŃSTWO 1 

Do zakresu obowiązków osób zatrudnionych przez Fundację należała realizacja celów statutowych 
Fundacji związanych z wydawaniem czasopisma „Przekrój”, co stanowiło jednocześnie uczestnictwo 
w prowadzeniu działalności gospodarczej przez Fundację. 
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b) Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację z podziałem na wynagrodzenia, 
nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób 
zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej 

Fundacja w 2020 roku wypłaciła na wynagrodzenia 5.947.701,92 zł. 

Fundacja wypłaciła nagrody, premie w wysokości 34.595,27 zł. 

Do zakresu obowiązków osób zatrudnionych przez Fundację należała realizacja celów statutowych 
Fundacji, związanych z wydawaniem czasopisma „Przekrój”, co stanowiło jednocześnie 
uczestnictwo w prowadzeniu działalności gospodarczej przez Fundację. 

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 

Fundacja w 2020 roku wypłaciła łącznie członkom zarządu kwotę 847.229,54 zł. 

d) Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia 

Fundacja w 2020 roku wypłaciła z tytułu umów zlecenie kwotę 2.298.742,76 zł.  

e) Udzielone przez fundacje pożyczki pieniężne, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem 
pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej 
udzielania takich pożyczek 

Nie dotyczy. 

f) 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 kwotach zgromadzonych w gotówce 

Na dzień 31.12.2020 r. Fundacja ma podpisaną umowę na prowadzenie rachunku bankowego z 
Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. (Citi Handlowy) (nr KRS: 0000001538) ze stanem salda w 
wysokości 3.004.378,07 zł. Natomiast w gotówce Fundacja zgromadziła 9.017,67 zł. 

g) Wartość nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach 
prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek 

Nie dotyczy. 

h) Nabyte nieruchomości, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie 

Nie dotyczy. 

i) Nabyte pozostałe środki trwałe 

Fundacja nabyła środki trwałe o łącznej wartości 122.511,80 zł. 

j) Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 
sporządzanych dla celów statystycznych 

Wartość aktywów Fundacji wyniosła 8.146.317,15 zł, natomiast wartość zobowiązań to 
592.844,47 zł. 
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8. POZOSTAŁE INFORMACJE WYMAGANE ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 
 

a) DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE 
(USŁUGI, PAŃSTWOWE ZADANIA ZLECONE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE) ORAZ O WYNIKU 
FINANSOWYM TEJ DZIAŁALNOŚCI 

W 2020 roku Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe lub 
samorządowe. 

b) INFORMACJA O ROZLICZENIACH FUNDACJI Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ 
PODATKOWYCH, A TAKŻE INFORMACJA W SPRAWIE SKŁADANYCH DEKLARACJI PODATKOWYCH 

W 2020 roku Fundacja składała do urzędów skarbowych następujące deklaracje podatkowe: 

a) deklaracja dotycząca podatku VAT-7, VAT-UE, 

b) deklaracja dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8,  

c) deklaracja dotycząca zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych CIT-10Z, 

d) deklaracja dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4, 

e) Deklaracja dotycząca zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-8AR. 

c) INFORMACJA CZY FUNDACJA 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) 

Fundacja nie 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). 

d) INFORMACJA O PRZYJĘCIU LUB DOKONANIU PRZEZ FUNDACJĘ 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 

W 2020 roku Fundacja nie dokonywała płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej 
10.000 Euro. 

e) INFORMACJE DODATKOWE 

W roku 2020 nie była przeprowadzona kontrola w Fundacji.  

 

 

___________________ 

Tomasz Wodzyński 

Prezes Zarządu 

 

 

___________________ 

Joanna Domańska 

Członek Zarządu 
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9. ZAŁĄCZNIKI: 
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