Sprawozdanie Merytoryczne
Fundacji Dziedzictwo Kresowe
za rok 2015

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

•

Status Organizacji Pożytku Publicznego: posiada

•

Skład Zarządu:
Prezes Zarządu
Jan Sabadasz
Wiceprezes Zarządu
Teresa Sidor-Alzona
Wiceprezes Zarządu
Robert Janusz Trzaska

•

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, socjalnej i społecznej dla osób polskiego
pochodzenia.
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 zakresie prac merytorycznych znalazły się:
1. Fundacja przeprowadziła renowację techniczną ołtarza głównego w kościele
pw. św. Antoniego we Lwowie. Zadanie realizowane zostało z dotacji Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP. Celem przeprowadzonej rewitalizacji ołtarza
było przede wszystkim przywrócenie jego dawnego wyglądu i ochrona tego zabytku
przed postępującymi zniszczeniami. Fundacja dokłada wszelkich starań, aby ratować
i przywracać dawny blask obiektom będącym polskim dziedzictwem kulturowym we
Lwowie.
2. XXII edycja konkursu pn. „Maria Konopnicka dzieciom i młodzieży”, którego
organizatorami byli Fundacja Dziedzictwo Kresowe oraz Lwowska
Ogólnokształcąca Szkoła Średnią nr 24 im. M. Konopnickiej z polskim językiem
wykładowym. Jego celem było przede wszystkim popularyzowanie wiedzy na temat
twórczości M. Konopnickiej, pogłębianie wiedzy o polskiej kulturze i jej twórcach
związanych z Kresami, a także propagowanie piękna polskiej literatury. Patronat
honorowy nad konkursem objęli Konsulat Generalny RP we Lwowie oraz Muzeum
Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie.
3. Fundacja objęła swoją opieką Agnieszkę Baczyńską – 15 letnią Polkę ze Lwowa,
uczennicę jednej z miejscowych polskich szkół, która na skutek wypadku doznała
rozległego urazu kręgosłupa. Po udanej operacji w Uniwersyteckim Szpitalu
Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym w Zakopanem, dzięki staraniom Fundacji,
Agnieszka została przewieziona do Warszawy i poddana kompleksowej rehabilitacji
w miejscowym Centrum Zdrowia Dziecka. Sfinansowaliśmy całość kosztów

związanych z transportem, a także w znacznej mierze partycypowaliśmy w kosztach
operacji. Sfinansowaliśmy także kilkumiesięczną rehabilitację w Ośrodku
Intensywnej Rehabilitacji Dzieci w Szklarskiej Porębie.
4. Fundacja Dziedzictwo Kresowe w ramach przyjętej misji wspierania nauczanie
języka polskiego za granicą, przekazała w darze na rzecz Lwowskiej
Ogólnokształcącej Szkoły Średniej nr 24 im. Marii Konopnickiej z polskim językiem
nauczania oraz nr 10 im. Marii Magdaleny zestawy podręczników dla 4 klas
początkowych. Wysoki poziom, wspaniała szata graficzna podręczników,
pasjonujące pomoce i dobra gra będą służyły doskonaleniu wymaganych
umiejętności, efektywnej pracy oraz indywidualnemu podejściu do każdego ucznia,
stanowiąc podstawę w procesie edukacyjnym, realizowanym przez lwowskie
placówki szkolne.
5. Fundacja w ramach przyjętego programu wspierania polskiej kultury za granicą,
sfinansowała zakup profesjonalnego zestawu sterowania oświetleniem scenicznym
dla Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie. Już ponad 50 lat teatr jest swoistym
ośrodkiem polskiej kultury we Lwowie.
Zakupiony sprzęt oświetleniowy zastąpi
amatorskie urządzenia, które służyły aktorom przez ostatnie 30 lat. Dzięki
nowoczesnym technologiom cyfrowym będzie możliwe nie tylko oświetlenie
aktorów na scenie, ale również urozmaicenie scenografii poprzez wykorzystanie
efektów świetlnych.
6. Fundacja objęła patronatem Ogólnopolskie Dni Konserwatorskie, które odbyły się w
dniach 7-9 października 2015r w Warszawie. To unikatowe w skali kraju wydarzenie
zgromadziło 76 wystawców z Polski, Francji, Niemiec i Węgier. Z kolei 1890
odwiedzających przyszło zapoznać się z ofertą i wziąć udział w bogatym programie
merytorycznym. W ramach targów prezentowane są oferty wyspecjalizowanych w
restauracji, renowacji i rewitalizacji zabytków, jak i oczekiwania instytucji, które
sprawują nadzór nad prawidłowym procesem konserwacji.
7. Fundacja wspólnie z Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów PołudniowoWschodnich zorganizowała, w dniach 23-29 listopada 2015 r., XXII Dni Lwowa w
Warszawie. W programie obchodów znalazły się m.in. wykład prof. Stanisława
Niciei, koncert kapeli „Lwowska Fala” ze Lwowa oraz konferencja naukowa pn.
„Polskie organizacje we Lwowie dziś. Pytania o jutro”, na którą przybyli liczni
przedstawiciele wiodących polskich organizacji we Lwowie.
8. W dniu 25 listopada 2015 roku Fundacja złożyła wniosek o dotację w ramach
Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przedmiotem wniosku
była konserwacja estetyczna ołtarza głównego w kościele św. Antoniego we
Lwowie.
9. W okresie przedświątecznym Fundacja dofinansowała zakup szopki
bożonarodzeniowej dla kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Stryju.
Parafia istniała już w 1396r.. Kościół parafialny murowany, konsekrowany powstał
w 1425r.
10. Od chwili powołania Fundacji prowadzona jest kampania informacyjno-promocyjna
na portalu społecznościowym www.facebook.com oraz swojej stronie internetowej
www.kresowe.pl.

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 1/2015 z dnia 27 marca 2015r.
Zarząd postanawia przyjąć Regulamin XXII Konkursu Recytatorskiego pn. „Maria
Konopnicka dzieciom i młodzieży”.

•

Uchwała nr 2/2015 z dnia 27 marca 2015r.
Zarząd postanawia przyjąć Sprawozdanie Finansowe Fundacji Dziedzictwo Kresowe za rok
obrotowy 2014.

•

Uchwała nr 3/2015 z dnia 27 marca 2015r.
Zarząd postanawia przyjąć Sprawozdanie Merytoryczne Fundacji Dziedzictwo Kresowe za
rok 2014.
.

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

Darowizny od firm i osób prywatnych

103.015,68 zł

2

Dofinansowanie nagród w konkursie (Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego)

3

Dotacja na zadania w ramach konkursu Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego

25.000,00 zł

4

Nadwyżka przychodów nad kosztami lat poprzednich

57.893,65 zł
Razem:

9.000,00 zł

194.909,33 zł

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

Koszty

1

Realizacja celów statutowych

2

Zużycie materiałów i energii

Kwota

193.701,06 zł
656,00 zł
Razem:

194.357,06 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: 1.397,55 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 przedłożyła wszelkie deklaracje i zeznania podatkowe.
W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie przeprowadzono żadnych kontroli.

Warszawa, dnia 19 lipca 2016 roku

Robert Trzaska
Wiceprezez Zarządu

Jan Sabadasz

Teresa Sidor-Alzona

Prezes Zarządu

Wiceprezez Zarządu

