
Sprawozdanie merytoryczne z działalności 
Fundacji Historycznej „Przywracamy Pamięć” 

za rok 2017

Punkt 1.
Fundacja pod nazwą Fundacja Historyczna „Przywracamy Pamięć”, zwana dalej Fundacją, 
ustanowiona została przez Karola Soberskiego zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym 
sporządzonym przez notariusza Michała Gruchalskiego w Kancelarii Notarialnej przy ulicy 
Tumskiej 10 w Gnieźnie w dniu 27 października 2017 roku. 

Siedzibą Fundacji jest miasto Gniezno, Osiedle Piastowskie 10B/10, kod pocztowy: 62-200 
Gniezno. 

Adres do korespondencji: 62-200 Gniezno, Osiedle Piastowskie 10B/10
Adres e-mailowy: fundacjahistoryczna@post.pl; 
Adres strony internetowej: www.fundacjahistoryczna.pl 

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego: 15 listopada 2017 r.
Fundacja otrzymała numer KRS: 0000704137.  
Numer REGON: 368761432.

W sprawozdawanym okresie, Zarząd Fundacji funkcjonował w składzie:
- Karol Soberski – Prezes Zarządu
- Maciej Kwapiszewski – Wiceprezes Zarządu
- Aleksandra Soberska – Członek Zarządu Fundacji

Cele statutowe Fundacji: 
1. Działania edukacyjne, badania naukowe i rozpowszechnianie historii oraz kultury narodowej. 
2. Promowanie walorów turystycznych, krajoznawczych i przyrodniczych. 
3. Promowanie oraz ochrona sztuki i architektury. 
4. Upamiętnianie i ochrona dziedzictwa kulturowego oraz przyrodniczego. 
5. Badanie migracji zaginionych dzieł sztuki oraz ochrona zabytków i innych dóbr kultury. 
6. Popieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza działalności społecznej, 
kulturalnej i oświatowej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony dziedzictwa kulturowego.

Punkt 2.
Zgodnie ze Statutem, Fundacja Historyczna „Przywracamy Pamięć” realizuje swoje cele poprzez: 
1. Prowadzenie terenowych badań historycznych, archeologicznych oraz prac eksploracyjnych, a 
także prowadzenie kwerend archiwalnych. 
2. Tworzenie programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz działania prowadzące do 
poznania i popularyzacji turystyki i historii Polski, ze szczególnym uwzględnieniem Wielkopolski, 
Kujaw i Pałuk. 
3. Inspirowanie oraz podejmowanie prac na rzecz ochrony i przywrócenia społeczności obiektów 
historycznych oraz miejsc pamięci w porozumieniu z władzami kościelnymi, konserwatorskimi, 
samorządowymi i państwowymi. 
4. Upamiętnianie osób, miejsc i wydarzeń z historii Polski, ze szczególnym uwzględnieniem 
Wielkopolski, Kujaw i Pałuk. 
5. Podejmowanie działań mających na celu zwiększanie atrakcyjności zabytków oraz rozwijanie i 
tworzenie nowych atrakcji turystycznych. 
6. Organizowanie imprez o charakterze masowym propagujących wiedzę historyczną o Polsce i jej 
zabytkach. 
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7. Wspieranie dziedzictwa historyczno-kulturowego przez podejmowanie inicjatyw zmierzających 
do odzyskania utraconych, zagrabionych, zaginionych lub też ukrytych dóbr kultury. 
8. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwój świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 
9. Ustanawianie i fundowanie nagród dla osób wnoszących znaczący wkład w poznanie historii i 
kultury Polski, ze szczególnym uwzględnieniem Wielkopolski, Kujaw i Pałuk. 
10. Działalność informacyjna i kulturalno-oświatowa, np. organizowanie sympozjów, konferencji 
naukowych, wykładów, konkursów, szkoleń, festiwalów, rajdów, kampanii reklamowych 
propagujących wiedzę historyczną o Polsce i jej zabytkach, a także wykonywanie filmów, audycji, 
zdjęć, prac plastycznych, stron internetowych oraz programów multimedialnych. 
11. Wydawanie i dystrybucję materiałów, książek i innych publikacji. 
12. Fundowanie stypendiów. 
13. Organizowanie wycieczek dla dzieci, młodzieży i seniorów. 
14. Umożliwienie osobom niepełnosprawnym poznawania walorów turystyczno-historycznych oraz
kulturowych Rzeczpospolitej Polskiej. 
15. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w 
zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

We wspomnianym okresie 2017 r. Fundacja nie prowadziła żadnych wyżej wymienionych 
działań, ze względu na fakt, iż był to czas, gdy Fundacja rozpoczynała swoją działalność i była
pochłonięta sprawami organizacyjnymi.

Punkt 3.
Fundacja Historyczna „Przywracamy Pamięć” nie prowadziła w 2017 r. działalności gospodarczej.

Punkt 4.
W 2017 r. Zarząd Fundacji podjął tylko jedną uchwałę: 
- Uchwała nr 01/2017 Zarządu Fundacji Historycznej „Przywracamy Pamięć” z dnia 28 grudnia 
2017 r. w sprawie: przyjęcia wzoru deklaracji członkowskiej i wysokości składki członkowskiej.

Punkt 5.
W sprawozdawanym okresie Fundacja uzyskała następujące przychody:
- przychody statutowe – 0,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne – 0,00 zł
- przychody z innych źródeł – 0,00 zł

Punkt 6.
W sprawozdawanym okresie Fundacja Historyczna „Przywracamy Pamięć” poniosła następujące 
koszty: 
- realizację celów statutowych – 0,00 zł
- administrację – 0,00 zł
- bankowe – 70,00 zł
- pozostałe koszty – 0,00 zł

Wszystkie koszty związane były z prowadzoną działalnością statutową.

Punkt 7.
W sprawozdawanym okresie Fundacja Historyczna „Przywracamy Pamięć”:
1. Nie zatrudniała nikogo na umowę o pracę.
2. Nie wypłacała wynagrodzenia członkom Zarządu z tytułu piastowania określonych funkcji w 
strukturze organizacji.
3. Nie udzielała pożyczek pieniężnych.



4. Dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 1000,00 zł (konto bankowe).
5. Nie nabyła obligacji, udziałów ani akcji w spółkach prawa handlowego.
6. Nie nabyła nieruchomości.
7. Nie nabyła środków trwałych.
8. Posiadała aktywa w wysokości 930,00 zł (stan na 31 grudnia 2017 r.).

Punkt 8.
W 2017 roku Fundacja Historyczna „Przywracamy Pamięć”nie prowadziła działalności zleconej 
przez podmioty państwowe i samorządowe.

Punkt 9.
Na Fundacji Historycznej „Przywracamy Pamięć” nie ciążyły żadne zaległości podatkowe.

W sprawozdawanym okresie w Fundacji nie była przeprowadzona żadna zewnętrzna kontrola.


