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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE  

z działalności Fundacji za rok 2020 
z dnia 30 czerwca 2021 roku 

 

A/ DANE REJESTROWE 

 

Nazwa: Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych 

Adres: ul. Ukryta 14, 43-300 Bielsko-Biała 

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS 

KRS: 0000385004 (wpis postanowieniem Sądu z dnia 28 kwietnia 2011 r.) 

NIP: 937-265-27-84 

REGON: 241936864 

Data rozpoczęcia działalności: 18 lipiec 2011 r. 

Przedmiot działalności według PKD 2007: 

94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 

Skład Zarządu: Prezes – Agnieszka Dadak, Członkowie: Rafał Dadak, Jerzy Kraus 

Okres sprawozdawczy: od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku  

Kontakt: http://www.fundacjaaie.eu/  e-mail: faie@fundacjaaie.eu 

 

B/ CELE STATUTOWE 

 

 Celami Fundacji są:  

1. Promowanie i upowszechnianie uczenia się przez całe życie, a szczególnie włączanie do 

udziału w ten proces grup osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym 

(m.in. osoby starsze, bezrobotne i powracające na rynek pracy). 

2. Wprowadzanie na rynek pracy osób młodych (poniżej 26 roku życia) oraz wspieranie osób 

chcących zmienić lub nabyć  nowe kwalifikacje zawodowe (w szczególności  w wieku równym lub 

wyższym niż 45 lat). 

3. Działania oświatowe, edukacyjne, wychowawcze i naukowe w zakresie zatrudnienia, 

aktywizacji zawodowej i obywatelskiej.  

4. Wspieranie rozwoju osób podejmujących działania na rzecz innych, w szczególności 

wolontariuszy i liderów środowisk lokalnych. 

5. Aktywizowanie społeczności lokalnych do podejmowania zadań sprzyjających ich 

rozwojowi, w szczególności budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i zdrowego stylu życia. 

6. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz negatywnym skutkom zachodzących 

zmian społecznych, takich jak nierówny dostęp do edukacji i rozwoju, bezrobocie młodzieży i 

dorosłych, kulturowe i ekonomiczne zaniedbanie, marginalizacja grup mniejszościowych. 

7. Wspieranie organizacji pozarządowych i promowanie działalności w ramach sektora 

pozarządowego. 

8. Inicjowanie, wspieranie i realizacja projektów międzynarodowych w obszarze celów 

Fundacji. 

http://www.fundacjaaie.eu/
mailto:faie@fundacjaaie.eu
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9. Organizowanie, promowanie i wspieranie rozwoju zawodowego i osobistego poprzez 

kulturę i sztukę, a także wymiana doświadczeń i realizacja  przedsięwzięć w dziedzinie kultury i sztuki 

(również nieprofesjonalnej). 

10. Przyczynianie się do wzrostu znaczenia kultury jako czynnika rozwoju społeczno-

gospodarczego. 

11. Inicjowanie postaw twórczych oraz rozwój świadomości kulturowej i obywatelskiej. 

12. Wspieranie działań organizacyjnych i finansowych na rzecz ochrony zabytków. 

13. Upowszechnianie idei związanych ze współpracą krajów członkowskich Unii Europejskiej i 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności poprzez umożliwienie kontaktów i 

współpracy między społeczeństwami, organizacjami, firmami i instytucjami. 

14. Promocja oraz wdrażanie projektów na rzecz odnawialnych źródeł energii. 

15. Rozwijanie związków gospodarczych (promocja rozwiązań, produktów i kultury krajów 

członków Rady Europy i spoza niej). 

16. Popieranie inicjatyw służących idei Fundacji. 

 

C/ DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM 

 

 Fundacja w okresie sprawozdawczym prowadziła działania mające na celu wsparcie 

organizacji i podmiotów działających w sektorze pozarządowym w rozwoju współpracy 

międzynarodowej. W związku z pandemią Covid-19 w Europie i związanymi z tym faktem 

ograniczeniami dotyczącymi organizowania wydarzeń i spotkań, część zaplanowanych działań 

Fundacji została zrealizowana w formie wirtualnej, część zaś przełożona w czasie. Zespół Fundacji 

uczestniczył w krajowych i międzynarodowych wydarzeniach wirtualnie. Były to m.in.: spotkania 

projektowe, krajowe i międzynarodowe szkolenia online, webinaria, konferencja międzynarodowa. 

Fundacja współpracowała również przy prowadzeniu szkoleń wirtualnych z Instytutem im. Adama 

Mickiewicza.  

 

Fundacja w 2020 roku zrealizowała działania w zakresie poniższych inicjatyw: 

 

 1/ W 2020 r. Fundacja kontynuowała działania w ramach realizacji projektu: „First-time 

international project realisers support network” („Sieć wsparcia początkujących menadżerów 

projektów międzynarodowych”, 1stTIPPM), dofinansowanego ze środków Programu Erasmus+ na 

lata 2014-2020, Akcja 2. Działania skoncentrowane były na projektowaniu, testowaniu i 

udostępnianiu narzędzi wspierających początkujących realizatorów projektów międzynarodowych, w 

szczególności z sektora organizacji społeczeństwa obywatelskiego - uczenia się przez całe życie. 

W ramach projektu w lutym 2020 r. Fundacja, we współpracy z Centrum Obywatelskim w Krakowie, 

testowała pilotażowe programy szkoleń dla osób, chcących rozpocząć i realizować współpracę 

międzynarodową/ europejską, głównie w sektorze edukacji osób dorosłych. Szkolenia testowane były 

dla dwóch głównych grup docelowych: zarządzających organizacjami społeczeństwa obywatelskiego 

sektora edukacji dorosłych oraz początkujących menadżerów projektów międzynarodowych 

aktywnych w tych organizacjach. 
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Natomiast w czerwcu 2020 r. Fundacja, jako lider projektu, tym razem już w formie on-line (z powodu 

COVID-19), organizowała międzynarodowe szkolenie dla początkujących menadżerów 

międzynarodowych projektów edukacyjnych. Uczestnikami były osoby nie tylko z Polski, ale także 

Austrii, Węgier, Włoch i Danii.   

W trakcie 2020 r. powstał także, z inicjatywy Fundacji, nowy międzynarodowy portal, mający na celu 

wspieranie początkujących menadżerów międzynarodowych projektów edukacyjnych. Portal został 

zaprojektowany jako instrument bezpośredniego wsparcia w realizacji współpracy międzynarodowej, 

na którego brak wskazywali zarządzający organizacjami i edukatorzy (często pełniący również rolę 

menadżerów projektów). Portal FIRST Network, którego treści dostępne są w językach: polskim, 

angielskim, włoskim, duńskim, niemieckim i węgierskim, dostępny jest pod adresem: https://first-

network.eu/pl/  

We wrześniu 2020 r. w ramach projektu 1stTIPPM, Fundacja zrealizowała również międzynarodową 

Konferencję Europejską, gdzie zaprezentowano: dostępne już narzędzia wspierające osoby 

początkujące w dziedzinie współpracy międzynarodowej, wyniki międzynarodowych badań, portal 

FIRST Network, wzorcowe programy szkoleń krajowych i międzynarodowych, scenariusze współpracy 

mentoringowej oraz zachęcano do wsparcia powstawania europejskiej sieci wspierającej współpracę 

międzynarodową. W trakcie Konferencji przeprowadzono warsztaty networkingowe, które stworzyły 

okazję do nawiązywania kontaktów – krajowych i międzynarodowych. Poinformowano również o 

możliwości skorzystania z oferty sieci Eurodesk, jak też Europejskiego Portalu Młodzieżowego. 

Konferencja została zrealizowana w formule hybrydowej – równolegle w Opactwie Ojców 

Benedyktynów w Tyńcu (z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa epidemicznego) w Polsce 

oraz w formie on-line. 

 

2/ Bardzo istotna część czasu pracy osób zaangażowanych w realizację działań statutowych 

Fundacji w 2020 r. poświęcona została na analizom dotyczącym możliwości, sposobów i kwestii 

formalno-organizacyjno-finansowych związanych z możliwością utworzenia europejskiej sieci 

podmiotów z sektora edukacji dorosłych. Po wielu analizach i spotkaniach z zagranicznymi 

organizacjami partnerskimi, w grudniu 2020 r. Fundacja stała się liderem i koordynatorem nowej sieci 

europejskiej Sieci Wsparcia Początkujących Realizatorów Projektów Międzynarodowych (First 

International Realisation Support Team, FIRST Network). W związku z nowym zadaniem Fundacji, 

nastąpiła zmiana statutu Fundacji we wskazanym zakresie, zaakceptowana przez Sąd Rejonowy – 

Wydział VIII Gospodarczy KRS w Bielsku-Białej. 

Misją sieci FIRST Network jest wzmacnianie zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego i 

innych podmiotów działających w sektorze edukacji dorosłych do działania na arenie 

międzynarodowej, zwiększanie innowacyjności i zdolności dostosowywania się do zmian 

zachodzących we współczesnym świecie. 

 

3/ W 2020 r. Fundacja kontynuowała działania związane z realizacją międzynarodowego 

projektu edukacyjnego pt.: „Recommendations for international project managers competences 

recognition and validation for lifelong learning” („Rekomendacje dla uznawania i potwierdzania 

kompetencji menadżerów projektów międzynarodowych dla uczenia się przez całe życie”, AER-V) we 

https://first-network.eu/pl/
https://first-network.eu/pl/
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współpracy organizacji z Polski, Austrii, Cypru, Danii, Portugalii i Włoch. Działania projektowe są 

dofinansowane z Programu Erasmus+ na lata 2014-2020, Akcja 2.  

Celem projektu jest poznanie i wypracowanie dobrych praktyk w zakresie uznawania i potwierdzania 

wiedzy, umiejętności i kompetencji menadżerów projektów międzynarodowych, działających w 

organizacjach społeczeństwa obywatelskiego w sektorze edukacji dorosłych, zdobytych w drodze 

uczenia się formalnego, pozaformalnego i nieformalnego.  

W styczniu 2020 r. w Bielsku-Białej odbyło się pierwsze międzynarodowe spotkanie partnerskie, które 

było poświęcone: lepszemu poznaniu się organizacji partnerskich, organizacji prac projektowych, 

zasadom zarządzania oraz omówieniu i analizie porównawczej zidentyfikowanych w krajach 

partnerskich systemów uznawania kompetencji osób działających w sektorze organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego. Natomiast ze względu na narastające zagrożenie epidemiczne 

wywołane  SaRS-2 - COVID-19 kolejne działania projektowe zmieniły formułę ze stacjonarnej na 

organizowaną on-line. W tej właśnie formule odbyło się drugie międzynarodowe spotkanie 

partnerskie, którego gospodarzem był COOSS Marche Onlus Scpa (organizacja partnerska z Włoch), 

podczas którego pracowano nad metodologią i analizą czynników odnoszących się do budowania 

systemów uznawania umiejętności menadżerów projektów międzynarodowych. Pracowano również 

nad elementami składowymi i ich charakterystyką w celu wypracowania rekomendacji, służących 

budowie optymalnego systemu certyfikowania menadżerów. Omawiano również wykorzystywanie i 

wdrażanie poszczególnych elementów nowego systemu w kontekście oferty nowej europejskiej sieci 

FIRST Network (por.pkt.2 niniejszego sprawozdania). 

Ze względu na utrzymujące się w 2020 r. zagrożenie COVID-19 oraz obowiązujące obostrzenia 

prawne dotyczące podróży, kolejne działania uległy przesunięciu czasowemu do momentu 

możliwości ich realizacji zgodnej z projektem. Dlatego też w 2020 r. organizacje partnerskie 

intensywnie komunikowały się ze sobą za pomocą środków komunikacji elektronicznej w sprawach 

merytorycznych oraz organizacyjnych. 

 

4/ We wrześniu 2020 r. Fundacja, jako partner projektu, rozpoczęła udział w nowej 

europejskiej inicjatywnie pt.: „Promowanie integracji społecznej poprzez działania kulturalne i 

artystyczne” (“Boost Social Inclusion in Amateur Arts and Voluntary Culture”; BOOST), 

dofinansowanego ze środków Programu Erasmus+ na lata 2014-2020, Akcja 2. Projekt realizowany 

jest w partnerstwie organizacji z 5 krajów UE: Polski, Danii, Austrii, Słowenii i Irlandii. Celem projektu 

jest wsparcie organizatorów uczenia się przez całe życie z sektora kultury, sztuki (również 

nieprofesjonalnej) i dziedzictwa kulturowego w bardziej świadomej i systematycznej pracy na rzecz 

budowania i promowania integracji społecznej. Projekt będzie realizowany w okresie wrzesień 2021 – 

grudzień 2022. 

 

5/ W grudniu 2020 r. Fundacja rozpoczęła realizację nowego projektu międzynarodowego 

pt.: „E4All. More attractive and inclusive education for all generations” („E4All. Bardziej atrakcyjna i 

mocniej włączająca edukacja dla wszystkich pokoleń”; E4ALL), dofinansowanego ze środków 

Programu Erasmus+ na lata 2014-2020, Akcja 2. Projekt realizowany jest w partnerstwie organizacji z 

6 krajów UE: Polski (Fundacja jest liderem), Austrii, Grecji, Hiszpanii, Łotwy i Włoch.  
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Celem projektu jest wspieranie edukatorów dorosłych w projektowaniu, dostarczaniu i promowaniu 

bardziej atrakcyjnej i integracyjnej edukacji dla wszystkich pokoleń uczących się dorosłych. Projekt 

skupia się na wspieraniu edukatorów dorosłych w łączeniu różnych pokoleń dorosłych słuchaczy we 

wspólnym procesie edukacyjnym, który umożliwiałby uczenie się z sobą nawzajem, od siebie 

nawzajem i o sobie nawzajem. Głównymi obszarami, jakie będą rozwijane w kontekście edukacji 

międzypokoleniowej to: budowanie świadomości ekologicznej, możliwość korzystania z mobilności 

edukacyjnych, mediacja w nauczaniu języków obcych, kompetencje cyfrowe, edukacja za pomocą 

gier, aktywne obywatelstwo w UE. 

 

6/ FAIE kontynuowała działania jako Regionalny Punkt Informacyjny (RPI) Eurodesk Polska:  

a/ Dwoje konsultantów RPI Eurodesk Bielsko-Biała wzięło udział w Spotkaniu rocznym członków Sieci; 

b/ Działania w 2020 r. koncentrowały się na wsparciu początkujących menadżerów i kierowników 

projektów międzynarodowych/ europejskich w sektorze młodzieży, w tym w trakcie działań 

szkoleniowych w lutym (poziom krajowy) i czerwcu (poziom europejski); 

c) W lutym 2020 r. Fundacja zgłosiła zrealizowany w latach 2018-2019 projekt  “MyEU. Youth in the 

move Portal to active citizenship of the European Union” do europejskiej nagrody sieci Eurodesk 

Awards 2020. Projekt nagrody nie otrzymał. 

d) We wrześniu 2020 r. konsultantka Eurodesk Bielsko-Biała uczestniczyła w wirtualnym, europejskim 

spotkaniu multiplikatorów sieci Eurodesk.  

e/ W ramach europejskiej kampanii Time To Move, Fundacja przeprowadziła akcję informacyjną z 

wykorzystaniem profilu FB Fundacji, w zakresie: wolontariatu, uczenia się i pracy w UE; 

f/ W listopadzie 2020 r. konsultantka Eurodesk Bielsko-Biała uczestniczyła w międzynarodowym 

szkoleniu online „Eurodesk training on Erasmus+ funding” zorganizowane przez Eurodesk Brussels 

Link. 

Począwszy od listopada Fundacja - Eurodesk Bielsko-Biała zaangażowany jest w pilotażowy, 

międzynarodowy projekt „Network of networks – Create your Best EUROPE IN...”, prowadzony przez 

DG COMM UE, mający na celu wzmocnienie współpracy pomiędzy różnymi sieciami europejskimi; w 

pilotażu udział biorą europejskie sieci z wyróżnionych regionów Austrii, Francji, Węgier, Włoch, 

Polski, Portugalii, Hiszpanii i Szwecji.  

 7/ W ciągu całego 2020 r. osoby zaangażowane w pracę Fundacji brały udział w licznych 

szkoleniach, dotyczących: nowych narzędzi służących prowadzenia działań edukacyjnych w formie 

wirtualnej, wdrażania działań crowdfundingowych, sieciowania i współpracy europejskiej w ramach 

spotkań inicjatywy Europa Cafe; w różnego typu działań szkoleniowych organizowanych przez NIW-

CRSO, FRSE/ EPALE, portal ngo.pl, punkty kontaktowe programów europejskich. Reprezentanci 

Fundacji uczestniczyli także w V Forum Edukacji Dorosłych w Warszawie, które organizowała 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w formule on-line.  

 

 8/ Ponadto w 2020 r. Fundacja: 

a/ Wykorzystywała aktywnie Platformę EPALE, poświęconą edukacji osób dorosłych do promowania 

swoich wydarzeń oraz publikowania tekstów merytorycznych dotyczących realizowanych działań; 
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b/ Rozwijała zawartość swojego kanału na portalu YouTube, gdzie pod adresem:  

https://www.youtube.com/channel/UCpTWN1zat3vLg-o9wWBz9mw/videos publikuje materiały 

edukacyjne; 

c/ Korzystała z możliwości współpracy z lokalnym Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz 

Centrum Organizacji Pozarządowych (COP) w Bielsku-Białej w zakresie promocji wydarzeń, 

uzyskiwania porad merytorycznych oraz zgłaszania uwag do lokalnych dokumentów dotyczących 

kształtowania zasad współpracy samorządu i podmiotów III sektora. 

  

9/ Ostatnią kwestią, jaką należy poruszyć w kontekście całorocznej działalności Fundacji jest 

wpływ sytuacji epidemicznej, wywołanej przez oddziaływanie SaRS-2 - COVID-19. Nie można pominąć 

negatywnego wpływu, jaki wywarła ta sytuacja w 2020 r. na działania Fundacji. Uniemożliwiła ona 

pełną realizację planowanych działań upowszechniających związanych z działalnością Eurodesku, a 

brak możliwości fizycznego zaangażowania w planowane wcześniej działania powodował znaczące 

utrudnienia w prowadzeniu bieżącej działalności w dotychczasowych formach aktywizujących młode 

osoby i wspierające pracowników młodzieżowych.   

Stan zagrożenia epidemicznego w innych krajach europejskich stanowił problem w realizacji działań 

edukacyjnych i rozwojowych, związanych z podnoszeniem poziomu kompetencji osób działających na 

rzecz Fundacji poprzez realizację mobilności edukacyjnych w ramach Programu Erasmus+ 2014-2020. 

 

D/ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

Fundacja nie prowadziła w okresie sprawozdawczym działalności gospodarczej i nie uzyskała 

z tego tytułu przychodów. 

 

E/ PODJĘTE UCHWAŁY ZARZĄDU 

  

- Uchwała Zarządu nr 1/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego 

 - Uchwała Zarządu nr 2/2020 z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie przystąpienia do umowy na 

realizację projektu mobilności edukacyjnych w ramach środków Programu Erasmus+  

 - Uchwała Zarządu nr 3/2020 z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

merytorycznego  

 - Uchwała Zarządu nr 4/2020 z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do umowy 

dotyczącej realizacji projektu strategicznego w ramach środków Programu Erasmus+  

 - Uchwała Zarządu nr 5/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany statutu Fundacji 

 - Uchwała Zarządu nr 6/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Sieci 

„FIRST Network”. 

 

F/ INFORMACJA O UZYSKANYCH PRZYCHODACH, KOSZTACH I WYNIKU FINANSOWYM 

 

Przychody Fundacji w 2020 r. wyniosły łącznie: 255636,87 PLN. W tym z prowadzenia 

nieodpłatnej działalności pożytku publicznego wyniosły: 255636,82 PLN.  

https://www.youtube.com/channel/UCpTWN1zat3vLg-o9wWBz9mw/videos
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W okresie sprawozdawczym Fundacja nie uzyskała przychodów z tytułu odpłatnej działalności 

pożytku publicznego oraz pozostałej działalności statutowej. 

 

Koszty Fundacji w 2020 r. wyniosły łącznie: 193596,92 PLN. W tym koszty prowadzenia 

nieodpłatnej działalności pożytku publicznego wyniosły: 193570,17 PLN.  

        

Wynik finansowy na działalności za rok 2020 był wartością dodatnią i wyniósł  62039,95 PLN i w 

całości został przeznaczony na prowadzenie działalności statutowej Fundacji w 2021 r. i latach 

następnych poprzez powiększenie funduszu statutowego. 

 

G/ DANE O ZATRUDNIENIU  

 

Fundacja nie zatrudniała żadnych osób na podstawie umów o pracę w 2020 roku. Fundacja w 

ciągu roku sprawozdawczego w ramach realizacji działań statutowych, zawierała niezbędne umowy o 

charakterze cywilno-prawnym z osobami wykonującymi czynności zlecone w ramach realizacji zadań 

objętych projektami lub będące wykonaniem dzieł na rzecz Fundacji. 

W okresie sprawozdawczym Fundacja pozyskała do współpracy łącznie 5 wolontariuszy. 

 

H/ INFORMACJA O UDZIELONYCH PRZEZ FUNDACJĘ POŻYCZKACH ORAZ KWOTACH 

ULOKOWANYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH I WARTOŚCI NABYTYCH OBLIGACJI/AKCJI 

 

Fundacja nie udzieliła w 2020 roku pożyczek oraz nie dokonała poręczeń o charakterze 

finansowym lub majątkowym na rzecz innych podmiotów, które rzutowałyby na wielkość zobowiązań 

Fundacji. Fundacja nie nabyła w roku obrotowym żadnych papierów wartościowych.  

 

I/ DANE O NABYTYCH NIERUCHOMOŚCIACH 

 

 Fundacja w okresie sprawozdawczym nie nabyła w jakiejkolwiek formie prawnej 

nieruchomości lub ich części, zarówno gruntowych, jak i o charakterze budynkowym. 

 

J/ DANE O NABYTYCH ŚRODKACH TRWAŁYCH 

 

W okresie sprawozdawczym Fundacja nie nabyła środków trwałych. Ponadto Fundacja 

korzysta w swej działalności z zasobów będących w bezpośrednim posiadaniu osób działających dla i 

w imieniu Fundacji oraz z zakupionych elementów wyposażenia.  

 

K/ WARTOŚĆ AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ FUNDACJI 

 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku: 

- wartość aktywów wyniosła:        474687,90 PLN 

- wartość pasywów wyniosła:       474687,90 PLN 
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L/ DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE 

 

W okresie objętym sprawozdaniem żaden podmiot o wskazanym charakterze nie dokonał 

zlecenia: wykonania zamówień publicznych, prowadzenia usług publicznych, realizacji zadań 

zleconych. 

 

M/ INFORMACJA O ROZLICZENIACH FUNDACJI Z TYTUŁU ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH ORAZ  

INFORMACJA O SKŁADANYCH DEKLARACJACH PODATKOWYCH 

 

 Wszystkie środki finansowe, jakie pozostawały w dyspozycji Fundacji były zwolnione od 

podatku. Rozliczenie podatku od osób prawnych na podstawie formularzy: CIT-8, CIT-8/O i CIT/D za 

rok podatkowy 2019 zostało dokonane terminowo. Przedłożono także sprawozdanie finansowe za 

rok 2019 do właściwego miejscowo Urzędu Skarbowego w dniu 24 kwietnia 2020 r. (zgodnie z 

przepisami prawa do 10 dni od zatwierdzenia sprawozdania) wraz z uchwałą Zarządu. 

 

N/ INFORMACJA DOTYCZĄCA PRANIA BRUDNYCH PIENIĘDZY 

 

1. Fundacja informuje, że jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 

r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. poz. 971 z 

2020 r. z poźn.zm.). 

2. Fundacja w roku sprawozdawczym nie przyjęła wpłat oraz nie dokonała płatności w gotówce 

o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000,00 Euro, bez względu na to, czy 

płatność była przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które mogły być 

się ze sobą powiązane. 

 

O/ INFORMACJA O KONTROLI 

 

 W 2020 r. działalność Fundacji nie podlegała kontroli ze strony polskich organów 

administracji publicznej lub uprawnionych do prowadzenia czynności kontrolnych instytucji ze strony 

Unii Europejskiej, poza zwykłym zakresem czynności obejmujących sprawozdawczość dotyczącą 

realizacji zadań dofinansowanych ze środków publicznych przez instytucje grantodawcze. 
 

         

ZARZĄD 

 

       ……Agnieszka Dadak………..………….. 

        

       ……Rafał Dadak….……………………. 

 

       ……Jerzy Kraus…………………………. 


