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Fundacja im. Piotra Poleskiego 

Sprawozdanie z działalności Fundacji 

im. Piotra Poleskiego 

za okres 09.06.2021 – 31.12.2021 r. 

1. Nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym i cel 

działalności fundacji 

Nazwa:     Fundacja im. Piotra Poleskiego 

REGON:     389149031 

NIP:      7393954779  

KRS:      0000900967 

Data ustanowienia fundacji:  03.03.2021 r. 

(akt notarialny Repertorium A numer 842/2021) 

Data wpisu do KRS:   09.06.2021 r. 

Siedziba i adres aktualny:  ul. Towarowa 2, 10-471 Olsztyn,  

woj. warmińsko-mazurskie 

Forma prawna:    Fundacja 

 

Cel fundacji:  Celem fundacji jest popieranie wszechstronnego 

rozwoju społeczeństwa polskiego, a zwłaszcza 

działalności społecznej, informacyjnej, 

kulturalnej, naukowej, edukacyjnej i oświatowej 

na rzecz budowy postaw patriotycznych, 

ochrony zdrowia, likwidacji wykluczenia 

społecznego, cyfrowego i komunikacyjnego, 

wspieranie rynku i demokracji w Polsce oraz 

zbliżenia narodów i państw Europy Środkowej i 

Wschodniej.  

Skład zarządu:    Jerzy Szmit – Prezes Zarządu 
 

Składa Rady Fundacji:   Waldemar Lipka – Członek Rady 

Wojciech Krakowiński – Członek Rady 

Daniel Kopeć – Członek Rady 

Tomasz Kardacz – Członek Rady 

Leszek Kubiak – Członek Rady 
 



2 

2) Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów 

statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności 

o skutkach finansowych; 

W okresie sprawozdawczym nie podjęto działań w zakresie działalności 

statutowej. 

 

3) informację o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego; 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej i nie znajduje się w rejestrze 

przedsiębiorców KRS. 

 

4) odpisy uchwał zarządu fundacji; 

W okresie sprawozdawczym nie podjęto uchwał Zarządu. 

 

5) informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich 

źródeł 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; 

W okresie sprawozdawczym nie uzyskano przychodów. 

 

6) 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); 

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów. 

 

7) dane o: 

a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych 

stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności 

gospodarczej, 
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W okresie sprawozdawczym nie zatrudniono pracowników. 

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 

W okresie sprawozdawczym nie wypłacono wynagrodzeń. 

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, 

W okresie sprawozdawczym nie wypłacono wynagrodzeń Prezesowi zarządu 

ani członkom Rady Fundacji. 

d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia, 

W okresie sprawozdawczym nie wypłacono wynagrodzeń z tytułu umów zleceń. 

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, 

W okresie sprawozdawczym nie udzielono 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, 

Na rachunku w spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej zdeponowano 

fundusz założycielski w wys. 5 000,00 PLN. 

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych 

akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek 

W okresie sprawozdawczym nie zakupiono żadnych obligacji, udziałów i akcji.  

h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot 

wydatkowanych na to nabycie, 

W okresie sprawozdawczym nie nabyto nieruchomości.  

i) nabytych pozostałych środkach trwałych, 

W okresie sprawozdawczym nie nabyto środków trwałych. 

j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych 

sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych; 

Wartość aktywów obrotowych w SKOK – 5 000,00 PLN. 
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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 okresie sprawozdawczym nie zlecono fundacji prac dla podmiotów 

państwowych i samorządowych (usług, państwowych zadań zleconych 

i zamówień publicznych). 

 

9) informację o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań 

podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji 

podatkowych; 

Brak zobowiązań podatkowych 

 

10) informacja 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. z 2019 r. poz. 1115, 1520, 1655, 1798 i 2088); 

Fundacja nie 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); 

 

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 wykonano ww. płatności. 

 

12) w okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona w fundacji żadna 

kontrola. 

 

 

……………… 

Jerzy Szmit 


