Sprawozdanie Merytoryczne
Fundacji Dziedzictwo Kresowe
za rok 2017
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
Beata Kost



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 ołtarza bocznego Matki Bożej w kościele
pw. św. Antoniego we Lwowie. Zadanie realizowane zostało z dotacji Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP. Celem przeprowadzonej rewitalizacji 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. Fundacja Dziedzictwo Kresowe wspólnie ze Stowarzyszeniem Opieki nad Grobami
Policjantów na Wschodzie przeprowadziła prace renowacyjne dwóch grobów
polskich policjantów znajdujących się na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie,
Ferdynanda Meidingera oraz Józefa Gertza.
3. Fundacja Dziedzictwo Kresowe wydała książkę pt. ,,Muzyka we Lwowie od
Mozarta do Majerskiego. Kompozytorzy, muzycy, instytucje” autorstwa Michała
Piekarskiego, muzykologa, adiunkta w Instytucie Historii Nauki, Polskiej Akademii
Nauk. Książka ukazuje Lwów na początku XX wieku, który słynął jako
„najmuzykalniejsze z polskich miast” oraz wyjątkowy ośrodek muzyczny z bogatą
historią dziejów opery, filharmonii, licznych towarzystw muzycznych (polskich,
austriackich, żydowskich i ukraińskich), a także działalność miejscowych muzyków.
4. XXIV 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 objął Konsulat Generalny RP we Lwowie.
5. W dniu 16 listopada 2017 roku Fundacja Dziedzictwo Kresowe zainaugurowała
Ogólnopolski Program Edukacyjny pn. „Pamiętamy o Kresach”. Jego głównym
celem jest propagowanie wśród młodego pokolenia Polaków wiedzy na temat
polskiej historii, literatury, kultury i sztuki związanej z Kresami, poprzez m. in.
przybliżenie postaci wybitnych Polaków, którzy młode lata, a przede wszystkim
twórcze okresy swojego życia spędzili we Lwowie, Wilnie, Grodnie i innych
miastach dawnych Kresów. Ogólnopolskie spotkania z młodzieżą Fundacja
rozpoczęła w Szkole Podstawowej nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach.
6. W dniach 1-11 sierpnia 2017 roku w miejscowości Lubella na Ukrainie, Fundacja
Dziedzictwo Kresowe wspólnie z Bazyliką Metropolitalną pw Wniebowzięcia NMP
we Lwowie, realizowała projekt pn. „Polska Akcja Kresowa 2017”. który został
zrealizowany w partnerstwie z Fundacją PZU. Inicjatywa skierowana była do
polskojęzycznych dzieci i młodzieży, ale także do pozostałych mieszkańców, którzy
z dużym zaangażowaniem włączali się w przygotowane działania.
Głównym celem przedsięwzięcia było wsparcie rozwoju młodych ludzi poprzez
właściwą edukację z zakresu przeciwdziałania zachowaniom problemowym oraz
wykluczeniu społecznemu. W projekcie promowane były pozytywne wzorce,
zachęcaliśmy do rozwijania indywidualnych zainteresowań, a także budowania
poczucia wspólnoty rodzinnej oraz lokalnej.
7. 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 zestawy podręczników dla klas początkowych oraz współczesnej historii
Polski. 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 lwowską placówkę szkolną.
8. W okresie Dnia Wszystkich Świętych Fundacja zorganizowała dobroczynną
ogólnopolską kwestę „Serce dla Kresów”. Dzięki wspólnemu wysiłkowi, udało się
zebrać 31.794,40zł. Zgromadzone środki zostaną wykorzystane m.in na renowację i
ochronę polskich grobów znajdujących się na terenie Ukrainy oraz Białorusi, a także
na zorganizowanie pomocy dla potrzebujących Polaków. Fundacja przewiduje także
dalszą renowację wnętrza kościoła pw. św. Antoniego we Lwowie, który od kilku lat
obejmuje swoją opieką w zakresie renowacji wnętrza.
9. W okresie przedświątecznym Fundacja wspólnie z Bazyliką Metropolitalną we
Lwowie, pod patronatem honorowym abp Mieczysława Mokrzyckiego,
zorganizowała akcję pn. „Paczka dla Rodaka” w ramach której osoby polskiego
pochodzenia zamieszkałe we Lwowie oraz Zółkwi, znajdujące się w trudnej sytuacji
materialnej, otrzymały w okresie przedświątecznym paczki, zawierające produkty
żywnościowe oraz artykuły chemii gospodarczej.
10. Fundacja przekazała abp Mieczysławowi Mokrzyckiemu dar w postaci specjalnie
zaprojektowanych słodyczy zawierających herb Jego Ekscelencji, które zostały
przekazane dzieciom i młodzieży w trakcie tradycyjnego wydarzenia w okresie

Świąt Bożego Narodzenia, jakim jest „Kolędowanie u Arcybiskupa”. To już po raz
piąty Metropolita Lwowski zaprosił na wspólną kolędę do Kurii różne grupy
parafialne, dziecięce i młodzieżowe schole, dzieci uczęszczające na katechezę oraz
wszystkich chętnych, by wspólnie dzielić się radością z narodzenia Bożego
Dzieciątka.
11. 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 1/2017 z dnia 30 marca 2017r.
Zarząd postanawia przyjąć Sprawozdanie Finansowe Fundacji Dziedzictwo Kresowe za rok
obrotowy 2016.



Uchwała nr 2/2017 z dnia 30 marca 2017r.
Zarząd postanawia przeznaczyć nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie 20.817,17zł
na zwiększenie przychodów w 2017 roku



Uchwała nr 3/2017 z dnia 30 marca 2017r.
Zarząd postanawia przyjąć Sprawozdanie Merytoryczne Fundacji Dziedzictwo Kresowe za
rok 2016.
.

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.
Żródło

L.p.

Kwota

1

Darowizny od firm i osób prywatnych

94.112,65 zł

2

Wpłaty w ramach 1% podatku

3

Dofinansowanie nagród w konkursach (Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego)

4

Dotacje na zadania (Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego)

5

Dotacja Fundacji PZU

12.000,00 zł

6

Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

15.000,00 zł

8.519,30 zł
15.000,00 zł
157.190,00 zł

7

Nadwyżka przychodów nad kosztami lat poprzednich

8

Inne przychody finansowe

20.817,17 zł
3,80 zł
Razem:

322.642,92 zł

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

L.p.

Koszty

1

Koszty realizacji celów statutowych

2

Koszty administracyjne

3

Pozostałe koszty

Kwota

250.895,04 zł
17.191,94 zł
347,41 zł
Razem:

268.434,39 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: 46.717,80 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.

