Sprawozdanie z działalności fundacji
za rok
_________2019__
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

Fundacja Historyczna „Przywracamy Pamięć”

Siedziba i adres fundacji

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

Aktualny adres do
korespondencji
Adres poczty elektronicznej

fundacjahistoryczna@post.pl

REGON

368761432

Data wpisu w KRS

15 listopada 2017 r.

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

Nr KRS

Imię i nazwisko

0000704137
Pełniona funkcja

Karol Soberski
Prezes Zarządu
Arkadiusz Gaca
Wiceprezes Zarządu
Aleksandra Soberska
Członek Zarządu 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.

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)

We wspomnianym okresie 2019 r. Fundacja prowadziła następujące działania:
a) popularyzowała turystykę i historię Polski, ze szczególnym uwzględnieniem Wielkopolski, Kujaw i Pałuk,
podczas I edycji Festiwalu Historycznego „Tajemnice Trzech Stuleci”, który odbył się od 29 do 31 marca 2019
r. w XVIII-wiecznym zespole pałacowo-parkowym w Czerniejewie (powiat gnieźnieński). Festiwal zakończył
się wielkim sukcesem i był uznawany za jeden z najlepszych w Polsce, a przedsięwzięcie odwiedziło – przez
dwa dni wykładów – blisko 2,5 tysiąca uczestników. Magnesem było zacne grono prelegentów, czyli znani w
Polsce dziennikarze, historycy, odkrywcy, regionaliści, podróżnicy i pisarze.
b) zorganizowała weekendową – od 3 do 5 maja 2019 r. - akcję porządkowania parku i okolic pałacu w Mielnie
w gminie Mieleszyn (powiat gnieźnieński)
c) zorganizowała akcję fotografowania i sprzątania dna jeziora Utrata znajdującego się na pograniczu gminy
Mieleszyn (pow. gnieźnieński) z gminą Rogowo (pow. żniński)
d) popularyzowała historię Wielkopolski i Kujaw podczas spotkań z mieszkańcami w pałacach w Zakrzewie i
Czerniejewie oraz w miejscowościach: Witkowo, Pobiedziska, Zdziechowa, Mielno, Strzelno i Łubowo.

Spotkania te odbywały się od lutego do listopada 2019 r.
e) uczestniczyła w konferencjach naukowych i spotkaniach miłośników historii: I Zlocie Eksploratorów i
Poszukiwaczy, która odbyła się 19 i 20 stycznia 2019 r. na Zamku Czocha; 18 maja 2019 r. w Liskowie koło
Kalisza w konferencji pod hasłem „Tajemnice Historii”; VII Dolnośląskim Festiwalu Historycznym na Zamku
Książ (10 i 11 sierpnia 2019 r.); 20 i 21 września 2019 r. w Żerkowskich Spotkaniach Historycznych, które
odbyły się w hotelu – Mickiewiczowskim Centrum Turystycznym w Żerkowie koło Jarocina oraz spotkaniu
„Tajny Zamek Czocha. Historia, która się nigdy nie kończy”, które odbyło się od 8 do 11 listopada 2019 r.
f) przyznała – po raz pierwszy – Nagrodę Historyczną im. Franciszka i Antoniego Saskowskich za najlepszą w
danym roku inwestycję (projekt, wydawnictwo) historyczno-turystyczne. Wręczenie odbyło się 2 lutego 2019 r.
podczas Gali w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie. Nagroda za 2018 r. przypadła Gminie Kiszkowo za
projekt „Odtwarzamy „Kipę” – lodową wyspę na stawie w Łagiewnikach Kościelnych”.
g) Fundacja uczestniczyła, 16 kwietnia 2019 r. w inauguracji obchodów 50-lecia istnienia Muzeum Pierwszych
Piastów na Lednicy, które odbyły się w kościele w Sławnie. Wybór świątyni nie był przypadkowy, ponieważ w
jej podziemiach spoczywa hr. Albin Węsierski, który w 1856 r. wykupił Ostrów Lednicki z rąk pruskich.
Uroczystość związana była też z odsłonięciem pamiątkowej tablicy hu czci hr. Albina Węsierskiego i jego żony
Ludwiki z Kwileckich Węsierskiej.
h) zorganizowała dwudniowy (25 i 26 maja 2029 r.) wyjazd turystyczno-historyczny do Międzyrzeckiego
Rejonu Umocnionego.
i) zorganizowała 29 sierpnia 2019 r. całodniowe warsztaty edukacyjne dla nauczycieli z powiatu
gnieźnieńskiego pt. „Cudze chwalicie – swego nie znacie”, które poprowadził Karol Soberski, prezes Fundacji.
Organizatorem warsztatów było Stowarzyszenia „Klub Nauczycieli Polskich i Polonijnych – Gniazdo.pl”.
j) współorganizację premiery książki autorstwa K. Soberskiego pt. „Skarby i tajemnice okolic Gniezna”, która
odbyła się 28 września 2019 r. w pałacu w Czerniejewie,
k) uporządkowała w październiku 2019 r. grobowca Franciszka Saskowskiego, właściciela, od 1926 do 1939 r.
majątku Popowo Ignacewo w gminie Mieleszyn.
l) Fundacja wzięła udział – pod koniec października 2019 r. – w corocznej akcji „Zapal znicz pamięci”.
Członkowie Fundacji zapalili znicze w Gnieźnie, Kłecku, Kiszkowie, Sławnie i Bukowcu koło Wągrowca.
ł) Karol Soberski, prezes Fundacji Historycznej „Przywracamy Pamięć” był też częstym gościem rozgłośni
radiowych w regionie oraz TVP Poznań, gdzie opowiadał o dziedzictwie kulturowym Wielkopolski.
Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych

Organizacja I edycji Festiwalu Historycznego „Tajemnice Trzech Stuleci”, który odbył się od 29 do 31 marca
2019 r. w XVIII-wiecznym zespole pałacowo-parkowym w Czerniejewie (powiat gnieźnieński). Festiwal
zakończył się wielkim sukcesem i był uznawany za jeden z najlepszych w Polsce, a przedsięwzięcie odwiedziło
– przez dwa dni wykładów – blisko 2,5 tysiąca uczestników. Magnesem było zacne grono prelegentów, czyli
znani w Polsce dziennikarze, historycy, odkrywcy, regionaliści, podróżnicy i pisarze.
3. Działalność gospodarcza
Informacja czy fundacja prowadziła
działalność gospodarczą

TAK
PROWADZIŁA

NIE
PROWADZIŁA

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS

Nie dotyczy

X

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji

W 2019 r. Zarząd Fundacji podjął dziewiętnaście uchwał (numeracja od 14/2019 do 32/2019) z których
siedemnaście związanych było z przyjęciem lub rezygnacją członków Fundacji, jedna uchwała nr 14/2019 – dot.
wystąpienia Fundacji ze struktur Polskiego Związku Eksploratorów, a jedna – nr 18/2019 zatwierdzenia
sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31.12.2019 r.

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

7885,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

- ze spadku

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

- z zapisu

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

- z darowizn

1500,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

- z budżetu jst

5000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

- z budżetu państwa

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1385,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

- środki pochodzące ze
źródeł publicznych, w tym:

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

Nie dotyczy

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)

7700,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

7700,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

- czynsz

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

- opłaty telefoniczne

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

- opłaty pocztowe

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

- inne
(wskazać jakie)

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

c) koszty działalności gospodarczej

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Koszty fundacji ogółem
a) koszty realizacji celów statutowych
b) koszty administracyjne

d) pozostałe koszty

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

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

Nie dotyczy

Według zajmowanych stanowisk
Stanowisko

Liczba osób zatrudnionych

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Liczba osób zatrudniona wyłącznie w działalności gospodarczej
Stanowisko

Liczba osób zatrudnionych

Nie dotyczy

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

Nagrody

Nie dotyczy

Premie

Nie dotyczy

Inne świadczenia
Nie dotyczy
Wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w
Nie dotyczy
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
Nie dotyczy
Wynagrodzenia
Nagrody

Nie dotyczy

Premie

Nie dotyczy

Inne świadczenia
d) Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia

Nie dotyczy

Nie dotyczy
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
Nie dotyczy
f) Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych oraz kwoty zgromadzone w gotówce
Kwota
Nazwa banku lub kasy oszczędnościowo-kredytowej
Bank Spółdzielczy w Gnieźnie

2 074,50 zł (stan na 31 grudnia 2019 r.).

Kwoty zgromadzone w gotówce

Nie dotyczy

g) Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach
prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek
Nie dotyczy
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
Nie dotyczy
8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi,
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności

Fundacja Historyczna „Przywracamy Pamięć” podpisała dnia 1 marca 2019 r. umowę nr 6/2019 z Gminą
Czerniejewo z siedzibą w Czerniejewie, ul. Poznańska 8 której przedmiotem była, zgodnie z ustawą z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. Z 20018 r., poz. 450 ze zm.),
realizacja zadania publicznego pod nazwą „I Festiwal Historyczny Tajemnice Trzech Stuleci w pałacu w
Czerniejewie”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Fundację Historyczną „Przywracamy
Pamięć” 13 lutego 2019 r. Termin wykonania zadania publicznego: od 1 marca do 12 kwietnia 2019 r. Dotacja
na realizację zadania publicznego wyniosła 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) i została przekazana na
rachunek bankowy Fundacji.
Fundacja w dniu 11 kwietnia 2019 r. złożyła w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo sprawozdanie z realizacji
zadania publicznego w którym opisała wykonanie zadania publicznego, rozliczyła dotację w wysokości
5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) oraz przedstawiła wynik finansowy tego zadania.
9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także
informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych
Nie dotyczy
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

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.

