Sprawozdanie z działalności fundacji
za rok 2021
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

Aktualny adres do
korespondencji
Adres poczty elektronicznej

Fundacja Joanny Lamparskiej Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Kulturowego
"Projekt Historia"
ul. Korfantego 27
53-021 Wrocław
ul. Korfantego 27
53-021 Wrocław
fundacja@projekthistoria.pl

REGON

022350830

Data wpisu w KRS

07.02.2014

Siedziba i adres fundacji

0000497472

Nr KRS

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

Piotr Kałuża
Joanna Lamparska
-

Pełniona funkcja
prezes zarządu
członek zarządu
-

Celem niniejszej Fundacji jest prowadzenie badań historycznych,
propagowanie turystyki, krajoznawstwa i wiedzy historycznej o Polsce oraz
poszukiwania i odzyskiwanie zaginionych dóbr kultury narodowej.

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)
badanie historii i kultury Rzeczpospolitej Polskiej,
promowanie i rozpowszechnianie historii i kultury Rzeczpospolitej Polskiej,
promowanie walorów turystycznych i krajoznawczych Rzeczpospolitej Polskiej,
organizowanie imprez o charakterze masowym propagujących wiedzę historyczna o Polsce i jej zabytkach,
organizowanie konferencji naukowych propagujących wiedzę historyczna o Polsce i jej zabytkach,

Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych
Zadanie konkursowe Zarządu Województwa Dolnośląskiego „Konferencja Odkrywców Online”, której celem
było spotkanie wielu znawców i miłośników Dolnego Śląska w celu wymiany informacji o zabytkach i historii
regionu i największych atrakcjach turystycznych. Dwudziestu pięciu zaproszonych wykładowców
uczestniczących w konferencji reprezentowało różne zawody związane z historią, zabytkami i sztuką:
przewodnicy, muzealnicy, archeolodzy, historycy sztuki, pracownicy urzędów administracji lokalnej,
poszukiwacze tajemnic historii, autorzy książek o tematyce historycznej i dziennikarze. Ze względu na sytuację
epidemiczną konferencja odbyła się w całości online, i trwała przez cały okres letnich wakacji. Wykłady, które

były transmitowana na żywo w serwisie FB fundacji obejrzało ponad 250.000 odbiorców.
Zadanie konkursowe Zarządu Województwa Dolnośląskiego „Dolnośląski Festiwal Kuchni Historycznej i
Produktów Tradycyjnych”, który odbył się w Zamku Czocha w Suchej. W czasie Dolnośląskiego Festiwalu
Kuchni Historycznej odbyła się konferencja poświęconej tradycjom kulinarnym na ziemiach polskich,
prezentacje historycznych przysmaków produkowanych na Dolnym Śląsku, pokazy i warsztaty poświęcone
kuchni historycznej. Kucharze i historycy przypomnieli zapomniane produkty, dawne smaki i historyczne
receptury.
Zadanie konkursowe Zarządu Województwa Dolnośląskiego „Festiwal Baśni i Legend Dolnego Śląska „Twierdza
Legend„ w Srebrnej Górze” - plenerowa impreza edukacyjna adresowana do rodzin z dziećmi, której celem było
propagowanie wiedzy historycznej oraz historii regionu wśród najmłodszych uczestników imprezy.
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 nr 1/10/2020 z dnia z dnia 14 października 2020 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego za rok 2019.
- Uchwała nr 2/10/2020 z dnia 14 października 2020 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
merytorycznego za rok 2019.

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

99 450,00

0,00

0,00

- ze spadku

0,0

0,00

0,00

- z zapisu

0,00

0,00

0,00

- z darowizn

0,00

0,00

0,00

- z budżetu jst

26 000,00

0,00

0,00

- z budżetu państwa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- środki pochodzące ze
źródeł publicznych, w tym:
- inne

Nie dotyczy

(wskazać jakie)
Informacja o wysokości odpłatnych świadczeń
realizowanych przez fundację w ramach celów
statutowych (z uwzględnieniem kosztów tych
świadczeń)

38 000,00 (koszty 23 231,93)

Jeżeli działalność gospodarcza była prowadzona
Wynik finansowy z prowadzonej działalności
gospodarczej

Nie dotyczy

Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z
działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z
pozostałych źródeł

Nie dotyczy

6. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym
Kwota (w podziale na formy płatności)
Przelew
Gotówka
Inne (wskazać
jakie)
90 593,35
0,00
0,00
Koszty fundacji ogółem
84 681,93
0,00
0,00
a) koszty realizacji celów statutowych
b) koszty administracyjne
- czynsz

0,00

0,00

0,00

- opłaty telefoniczne

0,00

0,00

0,00

- opłaty pocztowe

366,90

0,00

0,00

5 911,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- inne
(wskazać jakie)

Koszty ogólnego zarządu:
- Zużycie materiałów i energii
- Usługi obce
- Pozostałe

c) koszty działalności gospodarczej
d) pozostałe koszty

Nie dotyczy

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)
a) Liczba osób zatrudnionych w fundacji
Ogółem

0

Według zajmowanych stanowisk
Stanowisko

Liczba osób zatrudnionych

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Liczba osób zatrudniona wyłącznie w działalności gospodarczej
Stanowisko
Nie dotyczy

Liczba osób zatrudnionych
Nie dotyczy

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

0,00

Nagrody

0,00

Premie

0,00

Inne świadczenia
0,00
Wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w
0,00
działalności gospodarczej
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

0,00
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
0,00
f) Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych oraz kwoty zgromadzone w gotówce
Kwota
Nazwa banku lub kasy oszczędnościowo-kredytowej
PKO BP

31 223,96

-

-

-

-

-

-

-

36 865,43
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
Nie dotyczy
i) Nabyte pozostałe środki trwałe

Nie dotyczy
j) Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów statystycznych
Aktywa : 69 879,39
Pasywa : 69 879,39

8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi,
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności
W 2020 roku Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe.

9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także
informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych
W 2020 roku Fundacja nie płaciła podatku dochodowego od osób fizycznych.
Fundacja składa roczną deklarację CIT-8 (nadwyżka przychodów nad kosztami: 8 856,36 zł)
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
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
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*

…………………………………
miejscowość, data

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

