SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI JOANNY LAMPARSKIEJ
NA RZECZ OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
„PROJEKT HISTORIA”
z siedzibą we Wrocławiu
za rok 2014.

1. DANE FUNDACJI
Fundacja Joanny Lamparskiej Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa
Kulturowego „Projekt Historia”
Data wpisu w KRS: 7.02.2014r.
Siedziba: ul. Korfantego 27, 53-021 Wrocław
KRS:
0000497472
REGON:
022350830
NIP:
8992751043
2. ZARZĄD FUNDACJI
Prezes Zarządu Fundacji:
Członek Zarządu Fundacji:

Piotr Kałuża
Joanna Lamparska

3. CELE STATUTOWE FUNDACJI
Celem Fundacji jest prowadzenie badań historycznych, propagowanie
turystyki, krajoznawstwa i wiedzy historycznej o Polsce oraz poszukiwania i
odzyskiwanie zaginionych dóbr kultury narodowej. Statutowe cele Fundacji
realizowane będą poprzez:
a.) badanie historii i kultury Rzeczpospolitej Polskiej,
b.) promowanie i rozpowszechnianie historii i kultury Rzeczpospolitej
Polskiej,
c.) promowanie walorów turystycznych i krajoznawczych Rzeczpospolitej
Polskiej,
d.) promowanie walorów przyrodniczych Rzeczpospolitej Polskiej,
e.) promowanie i ochrona sztuki i architektury Rzeczpospolitej Polskiej,
f.) ochrona dziedzictwa kulturowego oraz przyrodniczego Rzeczpospolitej
Polskiej,
g.) badanie
i
dokumentacja
nieznanych
epizodów
z
historii
Rzeczpospolitej Polskiej,
h.) badanie i dokumentacja migracji zaginionych dzieł sztuki,
i.) dokumentacja, inwentaryzacja i badanie historycznych obiektów
militarnych,
j.) ochrona zabytków oraz innych dóbr kultury,
k.) prowadzenie terenowych badań historycznych, archeologicznych oraz
prac eksploracyjnych,
l.) edukacja regionalna,
m.)
integracja i współpraca w ramach regionów przygranicznych,
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n.) tworzenie programów edukacyjnych oraz działania prowadzące do
poznania i popularyzacji historii Polski,
o.) podejmowanie działań mających na celu zwiększanie atrakcyjności
zabytków,
p.) organizowanie imprez o charakterze masowym propagujących wiedzę
historyczna o Polsce i jej zabytkach,
q.) wzmocnienie obecności historii Polski w światowym i europejskim
środowisku działającym na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego,
r.) prowadzenie działalności na rzecz dobra publicznego w zakresie
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
s.) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
t.) wspieranie dziedzictwa historyczno-kulturowego przez propagowanie i
podejmowanie inicjatyw zmierzających do odzyskania utraconych,
zagrabionych, zaginionych, bądź też ukrytych dóbr kultury,
u.) wspieranie i prowadzenie badań nad dziedzictwem narodowym przez
inicjowanie i samodzielne, lub wspólne z innymi osobami prawnymi i
fizycznymi, prowadzenie kwerend archiwalnych, których celem jest
poznanie historii oraz prowadzenie prac w celu odnalezienia i
odzyskania dokumentów archiwalnych, w szczególności dotyczących
strat i odszkodowań wojennych, restytucji i rewindykacji mienia,
zaginionych, zagrabionych, lub ukrytych dóbr kultury,
v.) ustanawianie i fundowanie nagród dla osób wnoszących znaczący
wkład w poznanie historii i kultury Rzeczpospolitej Polskiej,
w.) wydawanie i dystrybucję materiałów, książek, oraz tłumaczenia na
język polski tekstów obcojęzycznych,
x.) organizowanie konferencji naukowych
propagujących wiedzę
historyczna o Polsce i jej zabytkach
y.) organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i
kulturalnych,
z.) prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych
aa.)
fundowanie stypendiów,
bb.)
organizowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży
cc.)
Umożliwienie osobom szczególnie pokrzywdzonym przez życie
poznawania walorów turystycznych i historycznych Rzeczpospolitej
Polskiej.
4. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem
realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń
prawnych w jej działalności o skutkach finansowych.
W roku 2014, Fundacja „Projekt Historia” realizowała cele
statutowe poprzez organizację II edycji Dolnośląskiego Festiwalu
Tajemnic w Zamku Książ w Wałbrzychu.
„Dolnośląski Festiwal Tajemnic” jest projektem autorskim Joanny
Lamparskiej, dziennikarki i podróżniczki, autorki wielu książek o
tajemnicach Dolnego Śląska, od kilkunastu już lat promującej region
dolnośląski poprzez jego tajemniczość.
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Dwie
dotychczasowe
edycje
„Dolnośląskiego
Festiwalu
Tajemnic”, który odbyły się w 2013 i 2014 roku okazały się dużym
sukcesem. W ciągu tych dwudniowych imprez ogólna liczba gości, tak
w pierwszym, jak i w drugim wydaniu festiwalu, przekroczyła znacznie
20 tysięcy. Dzięki temu Dolnośląski Festiwal Tajemnic stał się drugim,
po „Festiwalu Kwiatów”, największym wydarzeniem kulturalnym w
Zamku Książ i najważniejszą imprezą historyczną na Dolnym Śląsku.
Festiwal łączył cykl prelekcji z udziałem naukowców, pokazów
filmów oraz wystaw, dioram i rekonstrukcji historycznych. Jedną z
wielu atrakcji Festiwalu był także szereg pokazów historycznych z
udziałem grup rekonstrukcyjnych, które w widowiskowy sposób
odtworzyły wydarzenia sprzed lat.
5. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Nie była prowadzona działalność gospodarcza.
6. Odpisy uchwał zarządu fundacji.
- uchwała nr 1/03/2015 z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2014 (kopia
w załączeniu).
- uchwała nr 1/05/2015 z dnia 21 maja 2015 roku o zatwierdzenia
sprawozdania merytorycznego z działalności fundacji za rok 2014.
7. 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.
Odpłatne świadczenia realizowane przez fundację w ramach celów
statutowych:
- przychody z działalności statutowej - inne przychody określone
statutem: 3.075,00 zł
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8. Informacja o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych: 3.075,00 zł
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.):
1.166,40 zł, w tym:
- usługi obce
– 861,00 zł
- podatki i opłaty – 0,40 zł
c) działalność gospodarczą: nie prowadzono działalności gospodarczej
Koszty ogółem: 4.241,40 zł
Wynik finansowy Fundacji na dzień 31 grudnia 2014 roku
wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 833,66 zł,
zamknął się nadwyżką kosztów nad przychodami w kwocie 1.166,34 zł, która pomniejszy fundusz statutowy. (Strata zwiększy
koszty następnego roku obrotowego - uchwała Zarządu Fundacji nr
1/03/2014 z dnia 24 marca 2015 roku)
9. Dane o osobach zatrudnionych i wynagrodzeniach:
Fundacja nie zatrudniała żadnego pracownika na podstawie umowy o
pracę w 2014 roku.
10. 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.
Członkowie Zarządu nie otrzymywali żadnego wynagrodzenia w 2014
roku.
11. Wydatki na wynagrodzenia z umów o dzieło.
Na umowy o dzieło fundacja wydatkowała 3.075,00 zł brutto
12. Dane o udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych.
Fundacja nie udzielała pożyczek w 2014 roku.
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13. Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze
wskazaniem banku.
Na dzień 31.12.2014r. na rachunku bankowym Fundacji była
ulokowana kwota: 0,00 zł
a) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub
nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych
spółek.
Fundacja nie nabyła obligacji, udziałów, akcji.
b) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości
kwot wydatkowanych na to nabycie.
Fundacja nie nabyła w 2014 roku nieruchomości
c) nabytych pozostałych środkach trwałych.
Fundacja nie nabyła w 2014 roku środków trwałych.
d) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych
sprawozdaniach
finansowych
sporządzanych
dla
celów
statystycznych
Wartość aktywów na dzień 31.12.2014r. wynosi: 833,66 zł
14. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe
i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia
publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności.
W 2014 roku Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez
podmioty państwowe i samorządowe.
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15. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących
zobowiązań podatkowych, a także informację w sprawie
składanych deklaracji podatkowych.
W 2014 roku Fundacja nie płaciła podatku dochodowego od osób
fizycznych.
Fundacja składa roczną deklarację CIT-8 (strata: - 1.166,34 zł)
W okresie sprawozdawczym nie była prowadzona w Fundacji
kontrola.
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