Formularz sprawozdania z działalności Fundacji za 2018 rok.
1. Dane rejestracyjne fundacji, tj.:
a. nazwa fundacji:
b. siedziba fundacji:
c. adres fundacji:
d. aktualny adres do
korespondencji:
e. adres poczty elektronicznej:
f. data wpisu w Krajowym
Rejestrze Sądowym:
g. numer KRS:
h. statystyczny numer
identyfikacyjny REGON:
i. dane członków zarządu
fundacji (imię i nazwisko,
pełniona funkcja):
j. określenie celów statutowych
fundacji:

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

Fundacja Polscy Przodkowie
Warszawa
Ul. Zwoleńska 40A/2, 04-761 Warszawa
Ul. Zwoleńska 40A/2, 04-761 Warszawa
genealogy@ancestors-poland.com
09.10.2018
0000752280
381522602
Krzysztof Skowroński – prezes zarządu

1. BUDOWA SZACUNKU DLA FUNDAMENTALNYCH ZASAD
I WARTOŚCI TRADYCJI POLSKIEJ W KRAJU I ZA GRANICĄ,
2. OCHRONA POLSKIEGO DZIEDZICTWA NARODOWEGO I
ŚRODOWISKA NATURALNEGO,
3. WZMACNIANIE WSPÓLNOTY NARODOWEJ W KRAJU I
WSRÓD POLONII ZA GRANICĄ, W SZCZEGÓLNOSCI PRZEZ
ZWIĘKSZANIE ŚWIADOMOŚCI HISTORYCZNEJ I
KULTUROWEJ NARODU POLSKIEGO ORAZ ZWIĘKSZANIE
AKTYWNOŚCI KULTURALNEJ,
4. ODBUDOWA I UMOCNIENIE WIĘZI Z POLSKĄ TRADYCJĄ
I DZIEDZICTWEM KULTUROWYM WSRÓD OSÓB
POLSKIEGO POCHODZENIA ZAMIESZKUJACYCH NA STAŁE
ZA GRANICĄ,
5. REINTEGRACJA RODZIN,
6. PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ZE
SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DOSTĘPU DO
KULTURY, SZTUKI I EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH,
7. PROPAGOWANIE INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ W
OBSZARZE EDUKACJI KULTURALNEJ I HISTORYCZNEJ,
8. PRZYCZYNIANIE SIĘ DO UPOWSZECHNIANIA WIEDZY O
WYBITNYCH POSTACIACH Z HISTORII POLSKI W KRAJU I
ZA GRANICĄ.
Przeprowadzono prace przygotowawcze, testowe,
uruchomiono i opublikowano portal
[ancestorspoland.com] – działanie nieodpłatne
(wolontariat) – w ten sposób realizowano następujące
cele statutowe: ODBUDOWA I UMOCNIENIE WIĘZI Z
POLSKĄ TRADYCJĄ I DZIEDZICTWEM KULTUROWYM
WSRÓD OSÓB POLSKIEGO POCHODZENIA
ZAMIESZKUJACYCH NA STAŁE ZA GRANICĄ,
REINTEGRACJA RODZIN, PROPAGOWANIE
INNOWACYJNYCH ROZWIAZAN W OBSZARZE EDUKACJI
KULTURALNEJ I HISTORYCZNEJ.
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3. Opis głównych zdarzeń prawnych
w działalności fundacji o skutkach
finansowych:

Opracowano, przygotowano i zmontowano z materiałów
własnych reportaż w formie filmu o mniejszości polskiej
w Mołdawii i jej problemach, następnie opublikowano go
w serwisach [YouTube], [Facebook] – działanie
nieodpłatne (wolontariat) – w ten sposób realizowano
następujące cele statutowe: OCHRONA POLSKIEGO
DZIEDZICTWA NARODOWEGO, WZMACNIANIE
WSPÓLNOTY NARODOWEJ W KRAJU I WSRÓD POLONII
ZA GRANICĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI PRZEZ ZWIĘKSZANIE
ŚWIADOMOŚCI HISTORYCZNEJ I KULTUROWEJ NARODU.
Wspomaganie interesariuszy fundacji (użytkowników
portalu ancestorspoland.com) w poszukiwaniach
genealogicznych dotyczących ich rodzin – działanie
nieodpłatne (wolontariat) - w ten sposób realizowano
następujące cele statutowe: ODBUDOWA I UMOCNIENIE
WIĘZI Z POLSKĄ TRADYCJĄ I DZIEDZICTWEM
KULTUROWYM WSRÓD OSÓB POLSKIEGO POCHODZENIA
ZAMIESZKUJACYCH NA STAŁE ZA GRANICĄ,
REINTEGRACJA RODZIN.
W przedmiotowym zakresie takie zdarzenia nie miały
miejsca.

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji (niepotrzebne skreślić):
W załączeniu przekazuję odpisy uchwał
Zarząd nie podejmował uchwał.
zarządu fundacji podjętych w analizowanym
okresie sprawozdawczym w ilości …… szt.
5. Informacje o wysokości
3772,70 zł – darowizny – przelew
uzyskanych przychodów,
100 USD – darowizna – przelew
z wyodrębnieniem ich źródeł (np.
1,59 zł – odsetki bankowe - przelew
spadek, zapis, darowizna, środki
pochodzące ze źródeł publicznych,
w tym z budżetu państwa i budżetu
jednostek samorządu
terytorialnego) oraz formy
płatności (np. gotówka, przelew):
6. Informacje o odpłatnych
świadczeniach realizowanych przez
fundację w ramach celów
statutowych z uwzględnieniem
kosztów tych świadczeń:
7. Działalność gospodarcza, tj.:
a. informacja, czy fundacja prowadzi działalność gospodarczą (niepotrzebne skreślić):
tak, prowadzi

nie, nie prowadzi

b. informacje o prowadzonej
działalności gospodarczej
według wpisu do rejestru
przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego:
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c. wynik finansowy z prowadzonej
działalności gospodarczej:
d. procentowy stosunek
przychodu osiągniętego
z działalności gospodarczej
do przychodu osiągniętego
z pozostałych źródeł:
8. Informacje o kosztach z wyodrębnieniem formy płatności (np. gotówka, przelew) poniesionych
na:
a. realizację celów statutowych:
49,00 zł - przelew
b. administrację (np. czynsze,
opłaty telefoniczne, pocztowe,
itp.):
c. działalność gospodarczą:

85,75 zł - przelew

d. pozostałe:
9. Dane o zatrudnieniu w fundacji, tj.:
a. łączna liczba osób
zatrudnionych w fundacji:
b. liczba osób zatrudnionych
w fundacji z podziałem na
zajmowane stanowiska:
c. liczba osób zatrudnionych
wyłącznie w działalności
gospodarczej:
10. Dane o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych w fundacji: …………..………zł, w tym:
a. wynagrodzenia:
b. nagrody:
c. premie:
d. inne świadczenia:
e. wynagrodzenia osób
zatrudnionych wyłącznie
w działalności gospodarczej:
11. Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego
łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji, z podziałem na:
a. wynagrodzenia:
b.

nagrody:

c.

premie:

d.

inne świadczenia:

12. Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego
osobom kierującym działalnością gospodarczą, z podziałem na:
a. wynagrodzenia:
b.

nagrody:

c.

premie:
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d.

inne świadczenia:

13. Dane o wydatkach na
wynagrodzenia z umów zlecenia:
14. Dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych:
a. wysokość pożyczki:
b. pożyczkobiorca:
c. warunki przyznania pożyczki:

15.

16.
17.

18.

d. podstawa statutowa udzielenia
pożyczki:
Dane o kwotach zgromadzonych
3639,70 zł – bank BNP PARIBAS
na rachunkach płatniczych,
100,00 USD – bank BNP PARIBAS
ze wskazaniem banku w przypadku 0,00 zł - gotówka
rachunku bankowego lub
spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej
w przypadku rachunku członka
spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, oraz
kwotach zgromadzonych
w gotówce:
Dane o wartości nabytych
obligacji:
Dane o wielkości objętych
udziałów lub nabytych akcji w
spółkach prawa handlowego ze
wskazaniem tych spółek:
Dane o nabytych nieruchomościach:
a. wysokość kwot
wydatkowanych na nabycie
nieruchomości:
b. przeznaczenie nabytych
nieruchomości:

19. Dane o nabytych pozostałych
środkach trwałych:
20. Dane o wartości aktywów fundacji
ujętych we właściwych
sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów
statystycznych:
21. Dane o wartości zobowiązań
fundacji ujętych we właściwych
sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów
statystycznych:
22. Dane o działalności zleconej
fundacji przez podmioty
państwowe i samorządowe (usługi,
państwowe zadania zlecone
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i zamówienia publiczne) oraz
wyniku finansowym tej
działalności:
23. Informacja o rozliczeniu fundacji
z tytułu ciążących zobowiązań
podatkowych:
24. Informacja o składanych
W przedmiotowym okresie fundacja nie miała obowiązku
deklaracjach podatkowych:
składania deklaracji podatkowych.
25. Informacja, czy fundacja
Nie, nie jest
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:
26. Informacja o przyjęciu lub
Nie, nie przyjęła
dokonaniu przez fundację
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:
27. Informacja, czy w okresie
Nie, nie była
sprawozdawczym była
przeprowadzona w fundacji
kontrola, a jeśli była – to należy
wskazać organ kontrolujący oraz
wyniki kontroli:
Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Fundacji:
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