
Sprawozdanie Merytoryczne
Fundacji Dziedzictwo Kresowe
za rok 2012

Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.)

• Do sporządzenia niniejszego sprawozdania zastosowano przepisy rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości  z  dnia  8  maja  2001  r.  w  sprawie  ramowego  zakresu  sprawozdania
z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz. 529)

1. Nazwa fundacji, jej siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer 
KRS-u  wraz  ze  statystycznym  numerem  identyfikacyjnym  w  systemie  REGON,  dane 
dotyczące członków zarządu fundacji oraz określenie celów statutowych fundacji:

• Nazwa: Fundacja Dziedzictwo Kresowe

• Siedziba: m.st. Warszawa

• Adres: ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa

• Data wpisu w KRS: 10.05.2012r.

• Numer KRS: 0000418931  

• REGON: 146145745 

• Skład Zarządu:

Prezes Zarządu 
Jan Sabadasz
zam. przy ul. Dobrej 87 m.35, 00-312 Warszawa
 
Wiceprezes Zarządu
Teresa Sidor-Alzona
zam. przy ul. Nowogrodzkiej 8 m.46, 00-513 Warszawa

Wiceprezes Zarządu
Robert Janusz Trzaska
zam. przy ul. Jana Olbrachta 19 m.18, 01-108 Warszawa.

• Cele  statutowe  Fundacji: Głównym  celem  Fundacji  jest  organizowanie  pomocy 
środowiskom  polskim  i  polonijnym  za  granicą,  budowanie  polskiego  lobby  na  arenie 
międzynarodowej oraz podejmowanie działań na rzecz zachowania polskiego dziedzictwa 
kulturowego i naukowego.



Celami Fundacji są w szczególności:

1. Organizowanie różnych form działalności na rzecz promowania,  upowszechniania, 
pogłębiania  i  umacniania  wiedzy  o  polskiej  kulturze,  dorobku  naukowym
i gospodarczym oraz historii i tradycji w Polsce i zagranicą.

2. Budowanie polskiego lobby na arenie międzynarodowej.

3. Podejmowanie  i  prowadzenie  wszechstronnej  współpracy  z  Polonią  i  Polakami 
zamieszkałymi poza granicami Polski w takich m.in. dziedzinach jak: kultura, nauka, 
gospodarka, ekologia, turystyka i sport.

4. Propagowanie  nauczania  języka  polskiego  w  środowiskach  Polonii  i  Polaków 
mieszkających poza granicami Polski oraz podtrzymanie ich tożsamości narodowej. 
Wspieranie szkół z polskim językiem wykładowym za granicą.

5. Wspieranie dążeń emigracji i środowisk polonijnych do umacniania swoich pozycji 
społeczno-ekonomicznych w krajach zamieszkania oraz wspieranie ich zawodowych 
aspiracji.

6. Tworzenia  przyjaznego  klimatu  i  pogłębiania  więzi  pomiędzy  środowiskami 
polskimi i narodami kraju zamieszkania Polaków.

7. Pogłębianie i szerzenie w Polsce wiedzy o Polonii i Polakach zamieszkałych poza 
granicami Polski.

8. Organizowanie  pomocy  humanitarnej  potrzebującym  jej  środowiskom  polskim
i polonijnym za granicą.

9. Udzielanie  pomocy  w  zakresie  ochrony  zabytków  kultury  polskiej  (zarówno 
świeckiej jak i sakralnej) i dziedzictwa narodowego.

10. Podejmowanie  szeroko  rozumianej  współpracy  z  innymi  fundacjami, 
stowarzyszeniami, instytucjami  państwowymi,  przedsiębiorstwami  i 
organizacjami społecznymi, w tym pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  w 
zakresie realizacji określonych przedsięwzięć na rzecz Polaków na Wschodzie.

11. Obrona praw polskiej mniejszości narodowej.

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych,
a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych

• Zasady i formy działalności: Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
 

1. Współpracę z organami administracji centralnej, władzami samorządowymi, a także 
przedsiębiorstwami  i  innymi  podmiotami  gospodarczymi,  instytucjami  oraz 
organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

2. Wspieranie inicjatyw gospodarczych i społecznych Polonii i Polaków zamieszkałych 
poza granicami Polski.



3. Organizowanie dla Polonii i Polaków zamieszkałych poza granicami Polski: kursów
z  zakresu  historii,  kultury,  nauki,  sztuki  i  języka  polskiego,  kolonii  letnich, 
konkursów tematycznych,  festiwali  artystycznych,  zawodów sportowych i  innych 
działań kulturalno-oświatowych.

4. Organizowanie polsko-polonijnych spotkań środowiskowych oraz Zjazdów Polonii
i Polaków zamieszkałych poza granicami Polski.

5. Inspirowanie i  wspieranie inicjatyw ustawodawczych zmierzających do tworzenia 
sprzyjających warunków dla umacniania i rozwijania kontaktów Polonii i Polaków 
zamieszkałych poza granicami Polski z Macierzą.

6. Wspieranie  działań  ukierunkowanych  na  realizację  aktów  prawnych  związanych
z opieką państwa nad Polonią i Polakami zamieszkałymi poza granicami kraju.

7. Prowadzenie działalności publicystycznej i wydawniczej.

8. Tworzenie warunków ułatwiających młodzieży polonijnej zdobywanie wykształcenia
w Polsce oraz sprawowanie nad nią opieki.

9. Organizowanie imprez sportowych, meczów, turniejów oraz innych przedsięwzięć
w zakresie aktywizacji sportowej.

10. Przyjmowanie, przekazywanie i organizowanie pomocy humanitarnej.

11. Prowadzenie centrów informacji służących Polakom i Polonii.

12. Podejmowanie  wszelkiej  innej  działalności  sprzyjającej  i  przybliżającej  realizację 
celów Fundacji.

• Zakres  działalności  statutowej: W roku  2012  Fundacja  oprócz  działań  o  charakterze 
organizacyjnym, zrealizowała kilka działań merytorycznych. 

Najważniejsze działania organizacyjne:

1. Uzyskanie Numeru Identyfikacji Podatkowej.
2. Uzyskanie numeru REGON.
3. Podpisanie umowy najmu siedziby.
4. Uzupełnienie danych w KRS (wpisanie numeru NIP oraz REGON).
5. Otwarcie rachunku bankowego w Banku PEKAO S.A.
6. Podpisanie Porozumień Partnerskich.
7. Wyrobienie pieczątek, wizytówek oraz papieru firmowego.

W zakresie prac merytorycznych znalazły się:

1. W dniach 18-20 maja 2012r., wspólnie z Klubem Inteligencji Katolickiej, Fundacja 
zorganizowała  w  Warszawie  oraz  Pruszkowie  koncerty  pn.  "Hej  radością  oczy 



błysną"  w  wykonaniu  zespołu  młodych  Białorusinów  śpiewających  pieśni 
Filomatów i Filaretów.  

2. W  dniu  15  września  2012r.  z  inicjatywy  Fundacji,  Urząd  Dzielnicy  Wola
w Warszawie zorganizował koncert Kapeli "Lwowska Fala" ze Lwowa, który odbył 
się w ramach projektu Potańcówki na Chłodnej.

3. W dniu  13  października  2012r. Fundacja  współorganizowała  mecz  charytatywny 
Polonia Warszawa kontra Polonia Wilno, który rozegrany został na Stadionie przy
ul. Konwiktorskiej w Warszawie. Mecz poprzedzony został Piknikiem Wileńskim. Z 
kolei  dzień  wcześniej  (12  października)  przedstawiciel  Zarządu  Fundacji  wziął 
udział  w  konferencji  społecznej  zatytułowanej  „Kulturalne  kibicowanie  - 
rzeczywistość czy utopia”.  

4. W dniu 18 października 2012r. Fundacja podpisała Deklarację Partnerską z nowym 
sponsorem,  którym stała  się  RID Sp.  z  o.o.  -  właściciel  sklepów internetowych 
www.plytkidc.pl oraz www.e-budujemy.pl.  

5. Z  dniem  19  października  2012r.  Fundacja  ogłosiła  konkurs  pn.  "Twórczość 
Wojciecha Kilara na przykładzie kina polskiego", skierowany do młodzieży polskiej 
i polonijnej na Wschodzie.

6. W dniu  19  października  2012r.  Fundacja  otrzymała  od  Agencji  Restrukturyzacji
i  Modernizacji  Rolnictwa zestawy komputerowe firmy Lenovo,  które  zgodnie  ze 
złożonym do kierownictwa Agencji wnioskiem, zostaną przekazane potrzebującym 
środowiskom polskim na Wschodzie.

7. W dniu  22  października  2012r.  Fundacja  złożyła  wniosek  do  Ministra  Kultury
i Dziedzictwa Narodowego o sfinansowanie nagród w ogłoszonym konkursie  pn. 
"Twórczość  Wojciecha  Kilara  na  przykładzie  kina  polskiego".  Minister  przyznał 
kwotę w wysokości 10.000,00zł.

8. W  dniu  26  października  2012r,  Fundacja  podpisała  Deklarację  Partnerską
z Kancelarią Prawną Walczyński  Kalinowski i  Partnerzy w Warszawie dot.  m.in. 
nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczonej na rzecz Fundacji.

9. W dniu 29 listopada 2012r. Fundacja wsparła działalność Klub Sportowy Polonia 
Wilno kwotą 1.500,00 zł.

10. Od chwili powołania Fundacji prowadzona jest kampania informacyjno-promocyjna 
na portalu społecznościowym www.facebook.com.  

3.  Informacja  o  prowadzonej  działalności  gospodarczej  według  wpisu  do  rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

• Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.



4. Odpisy uchwał Zarządu Fundacji

• Uchwała nr 1/2012 z dnia 17.05.2012r. 
Zarząd na podstawie § 5 ust. 1 Statutu ustanawia logo Fundacji.

• Uchwała nr 2/2012 z dnia 8.10.2012r.
Zarząd  postanawia  podpisać  Deklarację  Partnerską  z  Kancelarią  Prawną  Walczyński 
Kalinowski i Wspólnicy.

• Uchwała nr 3/2012 z dnia 15.10.2012r.
Zarząd  z  dniem  19.10.2012r.  ogłasza  konkurs  pn.  „Twórczość  Wojciecha  Kilara  na 
przykładzie kina polskiego”, skierowany do młodzieży polskiej i polonijnej na Wschodzie.

• Uchwała nr 4/2012 z dnia 3.12.2012r.  
Zarząd działając na podstawie § 19 ust.  4 Statutu,  postanawia zwołać posiedzenie Rady 
Fundacji  na  dzień  14.12.2012r.  na  którym  przedstawione  zostanie  sprawozdanie 
merytoryczne z działalności za rok 2012.

• Uchwała nr 5/2012 z dnia 13.12.2011r.
Zarząd  uchwala  sprawozdanie  merytoryczne  z  działalności  za  rok  2012  i  przedłoży  je 
organowi nadzoru oraz Radzie Fundacji.

   
5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, 
zapis,  darowizna,  środki  pochodzące  ze  źródeł  publicznych,  w  tym  z  budżetu  państwa
i  budżetu  gminy),  odpłatnych  świadczeń  realizowanych  przez  fundację  w  ramach  celów 
statutowych  z  uwzględnieniem  kosztów  tych  świadczeń;  jeżeli  prowadzono  działalność 
gospodarczą,  wynik  finansowy  tej  działalności  oraz  procentowy  stosunek  przychodu 
osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł.  

      
L.p. Żródło Kwota

1 Fundusz założycielski wniesiony przez Fundatora 1.000,00 zł
2 Darowizny od firm i osób prywatnych 2.398,82 zł
3 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – nagrody w konkursie  10.000,00 zł

Razem: 13.398,82 zł

 
6.  Informacja  o  poniesionych  kosztach  na:  realizację  celów  statutowych,  administrację 
(czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.), działalność gospodarczą, pozostałe koszty.

L.p. Koszty Kwota

1 Realizacja celów statutowych 1.889,00 zł
2 Wydatki administracyjne 686,16 zł
3 Koszty bankowe 19.80 zł

Razem: 2.594,96 zł



7. Dane o:

• liczbie osób zatrudnionych w fundacji  z  podziałem według zajmowanych stanowisk
i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:
Wartość: 0 osób.

• łącznej  kwocie  wynagrodzeń  wypłaconych  przez  fundacje  z  podziałem  na 
wynagrodzenia,  nagrody,  premie i  inne świadczenia,  z  wyodrębnieniem całości  tych 
wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:
Wartość: 0,00 zł.

• wysokości 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:
Wartość: 0,00 zł.

• wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia:
Wartość: 0,00 zł.

• udzielonych  przez  fundacje  pożyczkach  pieniężnych,  z  podziałem  według  ich 
wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z 
podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek:
Wartość: 0,00 zł.

• kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:   
Bank: PEKAO SA, nr rachunku 83-1240-1037-1111-0010-4648-1167
Wartość: 10.487,30 zł  

• wartości  nabytych obligacji  oraz wielkości  objętych udziałów lub nabytych akcji  w 
spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek:
Wartość: 0,00 zł

• nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych 
na to nabycie:
Wartość 0,00 zł

• nabytych pozostałych środkach trwałych:
Wartość: 0,00 zł

• wartości  aktywów  i  zobowiązań  fundacji  ujętych  we  właściwych  sprawozdaniach 
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:
Wartość: 0,00 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

• Fundacja nie prowadziła tego rodzaju działalności.
 



9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także 
informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych

• Fundacja przedłoży w ustawowym terminie wszelkie deklaracje i zeznania podatkowe.
• W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie przeprowadzono żadnych kontroli.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 roku

                 


