SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
Fundacji ,,DZIEDZICTWA KULTURY POLSKIEJ’’ z siedzibą w Warszawie
za rok 2018 r.
Działając na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ramowego zakresu
sprawozdania z działalności fundacji z dnia 8 maja 2001 r. Fundacja przedkłada sprawozdanie z
działalności za rok 2018 r. do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako organu nadzoru nad
Fundacją.
I.
a) nazwa Fundacji – Fundacja ,,DZIEDZICTWA KULTURY POLSKIEJ’’ z siedzibą w Warszawie;
b) adres: ul. Kinowa 25 m. 174, 04-030 Warszawa;
c) adres do korespondencji- j.w.;
d) adres poczty elektronicznej – m.skorupski@fdkp.pl;
e) data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – 16 listopada2018 r.;
f) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym - 0000758024;
g) REGON – 381827075;
h) dane dotyczące członków zarządu - Marek Skorupski (prezes zarządu), Samanta Belling (wiceprezes
zarządu), Agnieszka Wdowiak (członek zarządu);
i) określenie celów statutowych Fundacji:
1. Przywracanie pamięci o utraconych dziełach sztuki z polskich zbiorów zaginionych podczas
drugiej wojny światowej;
2. Rozpowszechniania wiedzy wśród społeczeństwa o autorach zaginionych dzieł;
3. Rozwijanie świadomości narodowej i kulturowej, w tym nawiązywanie do sztuki rozumianej jako
spuścizna przodków;
4. Zwiększenie zainteresowania polskiego społeczeństwa polską sztuką;
5. Poszerzanie świadomości historycznej społeczeństwa o wielkość strat wojennych związanych ze
sztuką;
6. Wspieranie działań mających na celu ratowanie i ochronę dóbr kultury;
II.
Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis
głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Inicjonowanie przedsięwzięć związanych z dziełami utraconymi z polskich zbiorów podczas
drugiej wojny światowej w tym rozpowszechnianie ich wizerunku, podkreślanie ich wartości
historycznej, kulturalnej i narodowej;
2. Odtworzenie utraconych dzieł sztuki przez współczesnych artystów, organizowanie wystaw,
warsztatów dla dzieci i młodzieży związanych z dziełami utraconymi podczas drugiej wojny
światowej, zwiększenie społecznego poziomu wiedzy o utraconej sztuce polskiej;
3. Promocja współczesnych polskich artystów biorących udział w projekcie rekonstrukcji

utraconych dzieł z polskich zbiorów;
4. Inicjonowanie debat publicznych odnoszący się do dzieł utraconych;
5. Współpraca z placówkami edukacyjnymi tj. szkoły podstawowe, szkoły średnie w celu zachęcania
młodzieży do zapoznawania z dziełami utraconymi podczas drugiej wojny światowej;
6. Współpracę ze środkami masowego przekazu w dziedzinie promocji kultury i sztuki;
7. Działania na rzecz promocji dziedzictwa kulturowego;
8. Prowadzenie działalności wydawniczej, infromacyjno – promocyjnej, edukacyjno – szkoleniowej;
9. Współpracę z instytucjami na szczeblu centralnym i samorządowym, organizacjami
pozarządowymi, muzeami, galeriami osobami prawnymi i fizycznymi w kraju i za granicą;
10. Współpracę i wspieranie instytucji, organizacji i osób, realizujących cele zbieżne z celami
Fundacji;
11. Tworzenie miejsc – przestrzeni dla różnorodnych projektów artystycznych: wystaw, warsztatów,
wykładów i innych działań związanych z dziełami utraconymi;
12. Pozyskiwania środowisk polonijnych do współpracy na rzecz celów statutowych;
13. Inicjowania i wspierania współpracy interdyscyplinarnej między środowiskami naukowymi i
artystycznymi;
14. Działalność statutowa będzie finansowana przez Fundację;
W okresie sprawozdawczym nie było żadnych zdarzeń prawnych powodujących skutki finansowe.
III.
informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego.
Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:
Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z
Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 74.10.Z
Wydawanie książek 58.11.Z
Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 59.11.Z
Działalność związana z projekcją filmów 59.14.Z
Wykonywanie fotokopii, przygotowanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność
wspomagająca prowadzenie biura 82.19.Z
g) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza sieciami sklepowymi, straganami i
targowiskami 47.99.Z
h) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej nie sklasyfikowana
74.90.Z
i) Działalność agencji reklamowych 73.11.Z
j) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 63.99.Z
k) Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych 91.03 Z
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

IV
Odpisy uchwał zarządu fundacji
W omawianym okresie sprawozdawczym nie były podejmowane uchwały Zarządu Fundacji.
V
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 jednostek
samorządu terytorialnego) oraz formy płatności (np. gotówka, przelew), 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,
Fundacja otrzymała darowiznę w dniu 21.12.2018 r. w wysokości 2000,00 zł od Spółki - WEBASTO
PETEMAR Sp. z o.o. ul. Warszawska 205/219; 05-092 Łomianki.
VI
Informację o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych,
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.),
c) działalność gospodarczą,
d) pozostałe koszty
- z wyodrębnieniem formy płatności (np. gotówka, przelew),
Jedynym kosztem jaki Fundacja poniosła w okresie 2018 r. była faktura wystawiona przez Pawła Nowak
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Paweł Nowak Nova Grafika wystawioną w dniu
23.11.2018 r. za druk folderów i druk tablic rejestracyjnych na kwotę 473,55 zł brutto. Faktura została
opłacona przelewem.

VII
Dane o:
a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z
wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,
b) 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,
c) 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,
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia,
e) 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,
f) 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,
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa
handlowego ze wskazaniem tych spółek,
h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie,
i) nabytych pozostałych środkach trwałych,
j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów statystycznych,
8) dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe
zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności,
9) informację o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację
w sprawie składanych deklaracji podatkowych,
10) informację, 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 (Dz.U. poz. 723, 1075, 1499 i 2215),

11) informację 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 DOTYCZY

VIII
W omawianym okresie sprawozdawczym Fundacja nie podjęła żadnej działalności gospodarczej.
Również w omawianym okresie nie było żadnej kontroli.

