Formularz sprawozdania z działalności fundacji za 2019 rok.
1. Dane rejestracyjne fundacji, tj.:
a. nazwa fundacji:

Fundacja Polscy Przodkowie

b. siedziba
fundacji:

Warszawa

c. adres fundacji:

Ul. Zwoleńska 40A/2, 04-761 Warszawa

d. aktualny adres
do
korespondencji:

Ul. Zwoleńska 40A/2, 04-761 Warszawa

e. adres poczty
elektronicznej:

genealogy@ancestorspoland.com

f.

09.10.2018

data wpisu w
Krajowym
Rejestrze
Sądowym:

g. numer KRS:

0000752280

h. statystyczny
numer
identyfikacyjny
REGON:

381522602

i.

dane członków
zarządu fundacji
(imię i nazwisko,
pełniona
funkcja):

Bożenna Skowrońska – prezes zarządu

j.

określenie
celów
statutowych
fundacji:

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
wśród Polonii za granicą, w szczególności przez
zwiększanie świadomości historycznej i
kulturowej narodu polskiego oraz zwiększanie
aktywności kulturalnej,
4. Odbudowa i umocnienie więzi z polską tradycją
i dziedzictwem kulturowym wśród osób
polskiego pochodzenia zamieszkujących na stałe
za granicą,
5. Reintegracja rodzin,
6. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ze
szczególnym uwzględnieniem dostępu do
kultury, sztuki i edukacji na obszarach wiejskich,
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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.
2. Zasady, formy i
zakres działalności
statutowej z
podaniem realizacji
celów statutowych:

W 2019 roku Fundacja kontynuowała współpracę z Rzymskokatolicką
Parafią pw. Świętej Marty w Słobodzie-Raszków w Naddniestrzu
(Mołdawia):
- w styczniu przekazano wyżej wymienionej parafii w darowiźnie
komplet polskich strojów ludowych o wartości 1500zł przeznaczony dla
dzieci z miejscowego zespołu polskiej pieśni i tańca
- w maju przekazano wyżej wymienionej parafii w darowiźnie kuchenkę
elektryczną o wartości 1400zł przeznaczoną dla miejscowego żłobka
- w listopadzie przekazano wyżej wymienionej parafii w darowiźnie
komplet 20 piłek o wartości 420zł przeznaczony dla młodzieży z parafii
- kontynuowano proces edukacji i uświadamiania na temat sytuacji
polskiej społeczności w Naddniestrzu poprzez promocję
przygotowanego w 2018r reportażu na portalach społecznościowych
oraz aktywnego relacjonowania wszystkich prowadzonych działań
(głównie Facebook)
Środki potrzebne na realizację powyższych celów pochodziły ze
zorganizowanych przez Fundację zbiórek internetowych, a wszelkie
działania podjęte w ramach współpracy były nieodpłatne (wolontariat).
– w ten sposób realizowano następujące cele statutowe: odbudowa i
wzmacnianie wspólnoty narodowej w kraju i wśród Polonii za granicą, w
szczególności przez zwiększanie świadomości historycznej i kulturowej
narodu polskiego oraz zwiększanie aktywności kulturalnej;
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ze szczególnym
uwzględnieniem dostępu do kultury, sztuki i edukacji na obszarach
wiejskich
W sierpniu Fundacja została beneficjentem grantu w wysokości 400
EUR, na zorganizowanie wydarzenia w ramach inicjatywy Meet and
Code prowadzonej przez Fundację TechSoup (ul. Bracka 25, 00-028
Warszawa; NIP: 7010177309, KRS: 0000327333). W październiku
zorganizowano i przeprowadzono warsztaty pod nazwą „Poznaj swoje
korzenie – tworzymy wirtualne drzewo genealogiczne”, podczas którego
uczestnicy pozyskali podstawową wiedzę na temat specyfiki poszukiwań
genealogicznych i programowania w języku JavaScritp oraz samodzielnie
stworzyli drzewo genealogicznej swojej rodziny online.
Podjęte działania realizowano w formie wolontariatu oraz w oparciu o
umowę o dzieło.
- w ten sposób realizowano następujące cele statutowe: propagowanie
innowacyjnych rozwiązań w obszarze edukacji kulturalnej i historycznej
W październiku Fundacja nawiązała współpracę z Gminą Mickuny na
Litwie. W ramach współpracy:
- przeprowadzono internetową zbiórkę pieniędzy przeznaczoną oraz
zbiórkę zabawek dla dzieci z miejscowego przedszkola-żłobka (Mickūnų
vaikų lopšelis-darželis, 302580195, Jaunimo g. 14, Mickūnai, Vilniaus r)
- wyżej wymienionemu przedszkolu-żłobkowi przekazano w darowiźnie
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pomoce naukowe, książki oraz zabawki o łącznej wartości 3781,28zł
- dokonano prac porządkowych i renowacyjnych na cmentarzu
parafialnym w Mickunach
- opracowano, przygotowano i zmontowano z materiałów własnych
reportaż w formie filmu o mniejszości polskiej na Litwie i jej
problemach, następnie opublikowano go w serwisach [YouTube],
[Facebook]
Wszystkie działania podjęte w ramach współpracy były nieodpłatne
(wolontariat).
- w ten sposób realizowano następujące cele statutowe: ochrona
polskiego dziedzictwa narodowego i środowiska naturalnego;
wzmacnianie wspólnoty narodowej w kraju i wśród Polonii za granicą, w
szczególności przez zwiększanie świadomości historycznej i kulturowej
narodu polskiego oraz zwiększanie aktywności kulturalnej

3. Opis głównych
zdarzeń prawnych w
działalności fundacji
o skutkach
finansowych:

Przez cały rok wspomagano 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 wśród
osób polskiego pochodzenia zamieszkujących 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
2647 PLN – darowizna, przelew
25 AUD – darowizna, przelew
uzyskanych przychodów,
60 GBP – darowizna, przelew
z wyodrębnieniem ich źródeł (np.
820 USD – darowizna, przelew
spadek, zapis, darowizna, środki
7 PLN – darowizna, gotówka
pochodzące ze źródeł publicznych,
w tym z budżetu państwa i budżetu
jednostek samorządu
terytorialnego) oraz formy
płatności (np. gotówka, przelew):

1724, 28 PLN – grant Fundacja TechSoup
(NIP:7010177399, KRS: 0000327333), przelew
Darowizny rzeczowe o oszacowanej
wartości 2915 PLN

6. Informacje o odpłatnych
świadczeniach realizowanych przez
fundację w ramach celów
statutowych z uwzględnieniem
kosztów tych świadczeń:
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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:
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:
b. administrację (np. czynsze,
opłaty telefoniczne, pocztowe,
itp.):

3979,79 PLN – przelew
327,97 PLN – gotówka
3481,03 PLN - przelew
281,90 PLN – gotówka

c. działalność gospodarczą:
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: 950zł, w tym:
a. wynagrodzenia:

950 PLN – umowa o dzieło (Meet and code)

b. nagrody:
c. premie:
d. inne świadczenia:
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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:

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:
d. podstawa statutowa udzielenia
pożyczki:
15. Dane o kwotach zgromadzonych
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:

1474,80 PLN - bank BNP PARIBAS
28,10 USD - bank BNP PARIBAS
86,10 PLN – PayPal
179,53 USD – PayPal
206,20 PLN – gotówka

16. Dane o wartości nabytych
obligacji:
17. Dane o wielkości objętych
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udziałów lub nabytych akcji w
spółkach prawa handlowego ze
wskazaniem tych spółek:
18. 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:

1644,44PLN

21. Dane o wartości zobowiązań
fundacji ujętych we właściwych
sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów
statystycznych:

43,04 PLN

22. Dane o działalności zleconej
fundacji przez podmioty
państwowe i samorządowe (usługi,
państwowe zadania zlecone
i zamówienia publiczne) oraz
wyniku finansowym tej
działalności:
23. Informacja o rozliczeniu fundacji
z tytułu ciążących zobowiązań
podatkowych:
24. Informacja o składanych
deklaracjach podatkowych:

CIT8
PIT4

25. 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:

Nie, nie jest
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26. Informacja o przyjęciu lub
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:

Nie, nie przyjęła

27. Informacja, czy w okresie
sprawozdawczym była
przeprowadzona w fundacji
kontrola, a jeśli była – to należy
wskazać organ kontrolujący oraz
wyniki kontroli:

Nie, nie była

Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Fundacji:
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