Sprawozdanie z działalności fundacji
za rok 2020
Zachowano numerację z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności
fundacji (Dz. U. poz. 529, z 2011 r. poz. 1291 oraz z 2018 r. poz. 2458).
Pouczenie co do sposobu wypełniania sprawozdania:





Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie.
Sprawozdanie należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach.
W przypadku pól, które nie dotyczą danego sprawozdania, należy wpisać „nie dotyczy” albo wstawić pojedynczy znak myślnika (–).
We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie.

1. Dane rejestracyjne fundacji
Nazwa fundacji

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak

Siedziba i adres fundacji

30-105 Kraków, ul.

Aktualny adres do
korespondencji
Adres poczty elektronicznej

Ul. Kościuszki 37, 30-105 Kraków

REGON

350145581

Data wpisu w KRS

15.10.2992

fundacja@znak.org.pl

0000155908

Nr KRS

Imię i nazwisko
Dane członków zarządu
fundacji (wg aktualnego wpisu
w KRS)
Określenie celów statutowych
fundacji (ze statutu)

Henryk Woźniakowski
Sylwia Gajownik
Anita Ponikło

Pełniona funkcja
Prezes
Wiceprezes
Sekretarz Zarządu

1. Wspieranie prawa osób różnych kultur i religii do swobodnego rozwoju;
2. Kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w duchu
wzajemnego szacunku i tolerancji;
3. Wspomaganie rozwoju kulturalnego wspólnot i społeczności lokalnych oraz
mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych;
4. Rozwój kontaktów i współpracy ze społeczeństwami różnych narodów,
zwłaszcza sąsiadów Polski;
5. Przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji;
6. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;
7. Upowszechnianie i obrona praw człowieka i swobód obywatelskich;
8. Wspieranie rozwoju demokracji oraz budowy społeczeństwa otwartego;
9. Pogłębianie świadomości konsumenckiej i działalność proekologiczna na
rzecz dobrostanu ludzi i przyrody.

2. Charakterystyka działalności fundacji w okresie sprawozdawczym
Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych (opis rzeczywiście
prowadzonej działalności statutowej w roku sprawozdawczym)
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W 2020 roku Fundacja realizowała wskazane powyżej cele statutowe (par. 8 Statutu) w formie działalności nieodpłatnej
pożytku publicznego i pozostałej działalności statutowej, zgodnie z par. 9 Statutu Fundacji:
1.

Organizowanie szkoleń, warsztatów, kursów, wykładów, odczytów, seminariów, spotkań, konferencji, lekcji i zajęć
edukacyjnych oraz innych form edukacji;
2. Organizowanie i finansowanie pokazów, wystaw i koncertów;
3. Pomoc społeczną, prawną, edukacyjną i psychologiczną dla osób dotkniętych dyskryminacją i wykluczeniem
społecznym;
4. Tworzenie programów integracji społeczno-zawodowej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
5. Tworzenie i wdrażanie programów walki z rasizmem, ksenofobią i wszelkimi formami dyskryminacji
(w szczególności w stosunku do mniejszości etnicznych, narodowych, wyznaniowych oraz grup zepchniętych na
margines społeczny, w tym osób niepełnosprawnych, uchodźców i imigrantów) oraz programów wyrównywania
szans i rzecznictwa praw osób dyskryminowanych;
6. Prowadzenie działalności wydawniczej poprzez publikowanie książek, broszur, materiałów dydaktycznych,
przygotowywanie dydaktycznych nagrań audio i video, produkcji filmowej i telewizyjnej w zakresie celów, dla
realizacji których powołana została Fundacja;
7. Fundowanie stypendiów i nagród oraz wspieranie twórców dzieł naukowych, edukacyjnych i artystycznych.
8. Uczestnictwo w imprezach kulturalnych, aukcjach, festynach organizowanych przez inne podmioty
umożliwiających przeprowadzenie akcji propagandowych i charytatywnych w zakresie działalności Fundacji.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych
Projekt pt. Wspólna grządka. Ogrody społeczne w gminie Brzeszcze.
Czas realizacji: 01.04-31.12.2020r.
finasowanie z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich na lata 2014 -2020.
Opis:
W ramach zadania, którego ideą było przeprowadzenie pewnego rodzaju obywatelskiego eksperymentu na terenie gminy
Brzeszcze, zrealizowane zostały następujące działania:
 Partnerstwa Ogrodowe – celem działania było zawiązane 4 partnerstw skupiających aktywnych mieszkańców,
przedstawicieli lokalnych organizacji społecznych, lokalnej administracji, którzy wspólnie zaplanowali 4 ogrody
społecznych i stała opieka nad zaplanowanymi pracami przy współpracy wolontariuszy.
 Wszechnica Ogrodowa – realizacja 4 komponentów edukacyjnych (warsztaty, wykłady), otwartych dla wszystkich
zainteresowanych mieszkańców gminy, włączające także środowisko szkolne i przedszkolne, których celem było
zbudowanie więzi z powstającymi ogrodami społecznymi na terenie gminy Brzeszcze. Realizacja działań pozwoliła
osiągnąć zaplanowane cele i uzyskać długofalowe rezultaty oraz zainicjować proces zmiany społecznej na terenie
gminy Brzeszcze w obszarze działań wspólnotowych skupionych przy funkcjonujących ogrodach społecznych, z
włączeniem edukacji uczestniczącej z zakresu ekologii i celów zrównoważonego rozwoju.
Projekt pt. Klimat? Akcja! Demokracja
Czas realizacji: 01.09.2020-30.06.2022
Finansowanie z środków Ambasady USA w Warszawie.
Opis:
Głównym celem projektu jest kształtowanie krytycznego myślenia, przez poszukiwanie globalnych współzależności;
zaktywizowanie młodych ludzi do podejmowania refleksji i aktywnych działań na rzecz przeciwdziałania zmianom
klimatycznym; pokazanie wartości, którymi kieruje się demokracja wobec nowych wyzwań w zmieniającym się świecie, w
tym problemu zmian klimatycznych i ich wpływu na fundamentalne bezpieczeństwo ciągłości społeczno-systemowej.
Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej oraz nauczycieli i nauczycielek.
W 2020r. ze względu na sytuację pandemiczną, która wymusiła tryb edukacji w formie online, działania zaplanowane w
projekcie (szkolenia, warsztaty, konkurs plastyczny, samodzielne inicjatywy woluntarne) zostały przesunięte do realizacji w
roku 2021.
Konkurs w zakresie krzewienia myśli ks. Józefa Tischnera wraz z wręczeniem nagród Hestii i Znaku im.
ks. Józefa Tischnera
Czas realizacji: luty – listopad 2020r.
Finansowanie: środki statutowe oraz darowizna celowa ERGO- Hestia S.A.
Opis:
Celem projektu jest propagowanie myśli ks. Józefa Tischnera wśród szerokiej publiczności. W ramach projektu
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prowadzony jest:
 konkurs oraz wyłonienie laureatów nagrody Hestii i Znaku im. ks. Tischnera;
 otwarty panel dyskusyjny z udziałem laureatów konkursu – prowadzony w formule online.
Działania realizowane we współpracy formalnej:
Czasopismo „Nowa Europa Wschodnia”
Czas realizacji: czerwiec 2020- czerwiec 2022 r.
Finansowanie: Urząd Miasta Wrocławia
Parter wiodący: Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Opis:
Celem projektu jest wydawanie czasopisma pt. „Nowa Europa Wschodnia”. Czasopismo prowadzi w Polsce debatę
publicystyczną na temat Europy Środkowej i Wschodniej. Jego celem jest zwiększenie świadomości polskiego czytelnika na
temat procesów zachodzących we wskazanych regionach i ich historycznego tła, a ponadto refleksja nad przyszłością tych
regionów. W ramach projektu redagowane są kolejne numery pisma pt. „Nowa Europa Wschodnia”. Zawierane są umowy z
autorami wraz z pozyskaniem praw autorskich, umowy z tłumaczami, pozyskiwane są materiały ilustracyjne, korekta
językowa oraz skład i łamania poszczególnych numerów.

3. Działalność gospodarcza
Informacja czy fundacja prowadziła
działalność gospodarczą

TAK
PROWADZIŁA

NIE
PROWADZIŁA

X

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS

Nie dotyczy

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji
Uchwała Zarządu Fundacji Kultury Chrześcijańskiej Znak nr 1/2020 z dnia 14.09.2020: Zarząd Fundacji
Kultury Chrześcijańskiej Znak przyjmuje nowy Statut Fundacji i przedkłada go Radzie Fundacji Kultury Chrześcijańskiej
Znak do zatwierdzenia.
Uchwała Zarządu Fundacji Kultury Chrześcijańskiej Znak nr 2/2020 z dnia 30.09.2020: Zarząd Fundacji
Kultury Chrześcijańskiej Znak w Krakowie powierza Pani Małgorzacie Nocuń funkcję redaktora naczelnego pisma pt.
„Nowa Europa Wschodnia”, które będzie wydawane w oparciu o umowę o realizacji wspólnego przedsięwzięcia z dnia
22 czerwca 2020r, z Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów fundacji w okresie sprawozdawczym,
z wyodrębnieniem ich źródeł
Kwota (w podziale na formy płatności)
Wysokość uzyskanych przychodów
Przelew
Gotówka
Inne (wskazać
jakie)
Ogółem

370 260,94

0,00

0,00

- ze spadku

0,00

0,00

0,00

- z zapisu

0,00

0,00

0,00

- z darowizn

155 450,00

0,00

0,00

- z budżetu jst

98 000,00

0,00

0,00

- z budżetu państwa

113 849,08

0,00

0,00

2 961,86

0,00

0,00

- środki pochodzące ze
źródeł publicznych, w tym:

- inne
Dotacja z Ambasady USA i drobne
(wskazać jakie)
salda
Informacja o wysokości odpłatnych świadczeń
realizowanych przez fundację w ramach celów
statutowych (z uwzględnieniem kosztów tych

Fundacja nie realizowała świadczeń odpłatnych w
ramach celów statutowych
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świadczeń)
Jeżeli działalność gospodarcza była prowadzona
Wynik finansowy z prowadzonej działalności
gospodarczej
Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z
działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z
pozostałych źródeł

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej

6. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym
Kwota (w podziale na formy płatności)
Przelew
Gotówka
Inne (wskazać
jakie)
387 313,97
0,00
0,00
Koszty fundacji ogółem
382 988,82
0,00
0,00
a) koszty realizacji celów statutowych
b) koszty administracyjne
- czynsz

0,00

0,00

0,00

- opłaty telefoniczne
- opłaty pocztowe

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4094,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- inne
(wskazać jakie)

Usługi obce: księgowe i kurierskie

c) koszty działalności gospodarczej

230,50
0,00
0,00
odsetki od zobowiązań i spisane
drobne salda
7. Dane wymienione w § 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja
2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. poz. 529,
z 2011 r. poz. 1291 oraz z 2018 r. poz. 2458)
d) pozostałe koszty

a) Liczba osób zatrudnionych w fundacji
Ogółem

0

Według zajmowanych stanowisk
Stanowisko

Liczba osób zatrudnionych

brak

0

Liczba osób zatrudniona wyłącznie w działalności gospodarczej
Stanowisko

Liczba osób zatrudnionych

brak

0

b) Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację w okresie sprawozdawczym, z
podziałem na
Wynagrodzenia

0,00

Nagrody

0,00

Premie

0,00

Inne świadczenia
Wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w
działalności gospodarczej

0,00
0,00
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c)Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie
członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością
gospodarczą, z podziałem na
0,00
Wynagrodzenia
Nagrody

0,00

Premie

0,00

Inne świadczenia
d) Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia

0,00

Umowy zlecenia wynikające z realizacji celów statutowych: 117 439,08zł

e) Udzielone przez fundację pożyczki pieniężne, z podziałem według ich wysokości, ze
wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy
statutowej udzielania takich pożyczek
Nie dotyczy

f) Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych oraz kwoty zgromadzone w gotówce
Kwota
Nazwa banku lub kasy oszczędnościowo-kredytowej
Bank Pekao S.A.

70 300,71 zł

0,00
Kwoty zgromadzone w gotówce
g) Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach
prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek
0,00
h) Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych na to nabycie
0,00
i) Nabyte pozostałe środki trwałe

0,00
j) Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów statystycznych
Suma aktywów na 31.12.2020 - 70 873,68zł
Suma pasywów na 31.12.2020 - 70 873,68zł

8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi,
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności
1.

Umowa o realizację zadania publicznego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020
nr 94/I/2020 z 3.06.2020r. – wysokość dotacji: 119 900zł, wynik finansowy: 113 849,08zł.
2. Umowa grantowa SPL90020GR0049 z25.09.2020 – wysokość dotacji: 67 755zł, wynik finansowy: 2961,60zł
3. Umowa o współpracy zawarta 3.02.2020 – wysokość darowizny celowej – 150 000zł, wynik finansowy: 150
084,77zł
4. Umowa o realizacji wspólnego przedsięwzięcia z 22.06.2020 r., finansowanego ze środków Miasta Wrocław.
Wysokość dotacji: 98 000zł, wynik finansowy: 98 000zł.

9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także
informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych
Zobowiązań podatkowych brak. Informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych przez Fundację:
1. PIT – 8AR
2. PIT – 4R
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3. CIT-8

10. Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w
rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1115 , 1520 , 1655, 1798 i 2088)

NIE

X

TAK

11. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację ustanowioną na podstawie ustawy z
dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1491) 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 (wypełnić w przypadku zaznaczenia w pkt 10
odpowiedzi „TAK”).
Data operacji
Kwota operacji
Nie dotyczy

Nie dotyczy

12. Informacja o przeprowadzanych kontrolach w fundacji
Informacja, czy w fundacji była przeprowadzona kontrola

NIE

X

TAK

Wyniki przeprowadzonej kontroli w fundacji (jeśli taka była)
Nie dotyczy

………………………………..………………..

…………………..……………………………

podpis członka zarządu fundacji*

podpis członka zarządu fundacji*

…………………..……………………………
podpis członka zarządu fundacji*

Kraków, 15.09.2021r.
…………………………………
miejscowość, data

*Podpisy co najmniej dwóch członków zarządu fundacji, jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej.
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