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Sprawozdanie merytoryczne 
Fundacji ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom  

za rok 2015 
 
 
1. Dane rejestracyjne: 
 
Fundacja ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom z siedzibą w Warszawie, 
adres: ul. Rosoła 44A, 02-786 Warszawa (jest to również aktualny adres do korespondencji); 
adres elektroniczny: fundacja@cpcd.pl 
Fundacja została wpisana w dniu 17.04.2002 r. do Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem 00000 97051.  
Numer statystyczny REGON Fundacji: 013279970 
Numer identyfikacji podatkowej NIP: 113-21-76-860 
Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) 
 
Członkowie Zarządu: 
Irena Koźmińska - Założyciel i Prezes 
Elżbieta Olszewska – Członek Zarządu 
Barbara Pietkiewicz- Kraśko – Członek Zarządu 
Marzena Secomska-Rozenbaum – Członek Zarządu 
Do 31 marca 2015 r. Kinga Rusin-Lis – Wiceprezes 
 
Cele statutowe Fundacji : 
 
MISJA: Wspieranie zdrowia emocjonalnego – psychicznego, umysłowego i moralnego – 
dzieci i młodzieży poprzez działania oświatowe, edukacyjne, promocyjne i lobbingowe. 
 
Celem Fundacji jest krzewienie zdrowia emocjonalnego dzieci i młodzieży, tj.: 
1. wspieranie prawidłowego rozwoju psychicznego, umysłowego i moralnego dzieci 

i młodzieży, 
2. ochrona godności i integralności dziecka oraz przeciwdziałanie każdej z form dyskryminacji, 

przemocy, nadużyć i zaniedbań wobec dziecka, 
3. krzewienie oświaty psychologicznej i edukacji w zakresie metod wychowawczych; 
4. przeciwdziałanie patologiom w rodzinie; 
5. ograniczanie negatywnego wpływu kultury masowej i mass mediów na dzieci i młodzież; 
6. propagowanie zdrowego stylu życia oraz profilaktyki zdrowotnej. 
 
 
2. W roku 2015 Fundacja ABCXXI prowadziła swą działalność statutową na rzecz zdrowia 
emocjonalnego dzieci i młodzieży, poprzez następujące działania i projekty: 
 
Styczeń –  dystrybucja kalendarzyków „Cała Polska czyta dzieciom” do pism ogólnopolskich 

i lokalnych; początek nagrań w Radiu Bajka – audycje nt. wartości moralnych 
z Maciejem Orłosiem oraz poczytanki dla dzieci; przygotowanie do nowych kursów 
on line na Internetowym Uniwersytecie Mądrego Wychowania (IUMW); wywiady 
w mediach – telewizja Polsat, Radio PLUS, prasa 

Luty –   nagrania w Radiu Bajka cyklu o wartościach z udziałem Macieja Orłosia 
i p. Małgorzaty Strzałkowskiej; cykl wykładów dla katechetów kurii metropolitalnej 
nt. wychowania przez czytanie i nauczania wartości, spotkania w Sejmie 
i w MPiPS w sprawie Pierwszej Książki Mojego Dziecka (PKMD), spotkania nt. 
współpracy z MEN, ORE, KIG, z Rzecznikiem Praw Dziecka, z wydawcami; 
początek nowej edycji kursów edukacyjnych on line na IUMW 

Marzec –  spotkania nt. współpracy w Urzędzie Marszałkowskim Woj., Mazowieckiego; 
z Fundacja PZU i Polska Presse, przygotowania do opracowania nowej strony 
www, cd. cyklu audycji w Radiu Bajka nt. wartości i mądrego wychowania; 
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początek cyklu wykładów dla Ośrodka Rozwoju Edukacji/ORE;  ogłoszenie 
IV Konkursu Literackiego im. Astrid Lindgren na Targach Książki w Poznaniu; 
udział  w seminarium nt. roli czytania w życiu dziecka chorego 
i niepełnosprawnego, prowadzenie kursów  edukacyjnych on line na IUMW 

Kwiecień –  cd. cyklu audycji w Radiu Bajka nt. mądrego wychowania i poczytanek dla dzieci, 
początek współpracy z CEO, FRSI, Biblioteką Narodową w sprawie Nocy 
Bibliotek; wykłady dla pracowników  EY nt. nauczania wartości, rozszerzenie 
współpracy z TVP ABC, wykład na Kongresie Bliżej Przedszkola, dla KUL 
w Stalowej Woli; wywiad w Radiu PLUS; prowadzenie kursów  edukacyjnych 
on line na IUMW. Rozpoczęcie programów: Generacje-Kreacje dla dzieci z domów 
dziecka i seniorów - w kilku miastach; edukacji kulturalno-psychologicznej kobiet 
osadzonych w więzieniu ze swymi dziećmi  

Maj –  cd. cyklu audycji w Radiu Bajka nt. mądrego wychowania i poczytanek dla dzieci; 
przygotowania do XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom i Nocy 
BiIbliotek, przygotowania do crowdfundingu na nową www Fundacji; wykład dla 
duszpasterstwa, prowadzenie kursów  edukacyjnych on line na IUMW; wywiady 
dla prasy, Polskiego Radia I, Radiowej Trójki, dla TVP ABC; pozyskiwanie nowych 
Ambasadorów Fundacji; wykłady dla ORE. Przeprowadzenie Nocy  Bibliotek 
i zarazem Centralnej Inauguracji Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom 
(OTCD); prace nad multimediami dot. promocji czytania, wysyłka materiałów 
drukowanych na OTCD do ponad 9500 odbiorców w kraju. 

Czerwiec –  cd. cyklu audycji w Radiu Bajka nt. mądrego wychowania i poczytanek dla dzieci, 
udział w roli  eksperta w zjeździe CEO w Centrum Kopernik, przeprowadzenie 
XIV OTCD, wykłady dla  pracowników IP i EY, zakończenie kursów on line; 
przeprowadzenie crowdfundingu na nową www Fundacji; udział w konferencjach 
naukowych m.in. w Sejmie nt. pornografii 

Lipiec –  podjęcie prac wspólnie z Polityką nad nową kolekcją książek dla dzieci, 
przeprowadzenie konkursu  na najlepiej prowadzoną kampanie czytania; prace 
nad materiałami multimedialnymi, wywiady dla mediów (m.in. Wychowanie 
w przedszkolu) 

Sierpień – porządkowanie dokumentów i materiałów w biurze Fundacji; prace nad nową 
kolekcją książek z Polityką; spotkania z wydawcami w sprawie projektów 
wydawniczych Fundacji, przyjmowanie  prac na Konkurs Literacki m. AL, wykład 
na Kongresie Edukacji w Katowicach 

Wrzesień –  przyjmowanie prac na Konkurs Literacki im. Astrid Lindgren, spotkania 
z wydawnictwami uczestniczącymi w Konkursie im. AL, przygotowanie strategii  
15-lecia, pozyskiwanie Partnerów; Udział w projekcie m.st. Warszawy – Czytanie 
jest trendy (czytanie w Pałacu, w tramwaju); udział  w 5 dniowym seminarium we 
Lwowie – rozwijanie programu „Cała Ukraina czyta dzieciom”; wybór firmy 
do opracowania nowej www Fundacji 

Październik – praca nad nową www Fundacji; wykład dla Korporacji HZ nt. mądrego 
wychowania, wywiady  dla mediów (Polsat News); początek cyklu 11 wykładów dla 
Oddziałów PZU w całym kraju; spotkania z prejurorkami Konkursu im. AL., 
przekazywanie prac konkursowych; wykład dla Gminy Targówek nt. Wychowania 
przez czytanie; udział w Targach Książki w Krakowie (stoisko we współpracy 
z Pocztą Książkową, wykład „Wychowanie przez czytanie” czytania, wywiad dla 
portalu „Biblioteka maluszka”, początek współpracy z Audioteką, rozpoczęcie 
nowych kursów on line/IUMW. 

Listopad –   kontynuacja wykładów dla Oddziałów PZU nt. mądrego wychowania, współpraca 
z nową inicjatywą  Wybierz stronę red. Katarzyny Burzyńskiej z TVP; udział 
w międzynarodowej konferencji fundacji „Cele Czesko cte detem” w Ostrawie; 
praca nad kolekcją 15 książek, czytanie prac z Konkursu AL, przesyłanie prac 
pomiędzy prejurorkami i jurorami; wykład na Kongresie Polonistów, kursy on line  
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Grudzień –  zakończenie w 3 miastach projektu Generacje-Kreacje i projektu edukacji matek 
w więzieniu w Grudziądzu, zakończenie kursów on line; kontynuacja wykładów dla 
oddziałów PZU, czytanie prac konkursowych AL, prace nad strategią 15-lecia 
kampanii czytania i kolekcją 15 książek. 

 
Syntetycznie wg działań:  
 
● Edukacja/ Programy edukacyjne: 
 
Przeprowadzenie kursów e-learningowych dla rodziców i nauczycieli: Wychowywanie chłopców 
(2), Wychowanie przez czytanie (1), Nauczanie wartości (2), Czytanie jako metoda rozwoju 
i edukacji (1) na Internetowym Uniwersytecie Mądrego Wychowania (www.iumw.pl)  
 
Wykłady nt. nauczania wartości, wychowania przez czytanie dla: pracowników PZU w całym 
kraju (9) i pracowników EY (2); katechetów diecezji Warszawskiej (4) i duszpasterstwa (1); 
dyrektorów szkół i bibliotekarzy na konferencjach MEN/ Ośrodka Rozwoju Edukacji (3); 
uczestników jubileuszu „Bliżej Przedszkola” w Krakowie; dla KUL w Stalowej Woli, uczestników 
Kongresu Edukacji w Katowicach; absolwentów Handlu Zagranicznego, uczestników Kongresu 
Polonistycznego; gości Targów Książki w Krakowie, rodziców z Dzielnicy Targówek 
w Warszawie zorganizowane przez Biuro Edukacji, wykłady w więzieniu w Grudziądzu 
 
Program: Generacje-kreacje (integrujące podczas wielomiesięcznych warsztatów 
multimedialnych, teatralnych, plastycznych itp. dzieci z domów dziecka i seniorów 
z Uniwersytetów III Wieku) w Warszawie, Lublinie, Cieszynie 
 
Program: Edukacja dla matek osadzonych w więzieniu wraz z ich małymi dziećmi do lat trzech, 
dot. mądrego wychowania, komunikacji, nauczania wartości, radzenia sobie z emocjami  
  
● Pomoc dla Ukrainy we wdrożeniu programu „Cała Ukraina czyta dzieciom” (udział 
merytoryczny w 5-dniowym seminarium Ukraińskiego Centrum Badawczego nad Literaturą 
Dziecięcą i Młodzieżową, organizatora kampanii „Cała Ukraina czyta dzieciom” wrzesień, 
Lwów,) 
 
● Media – Wywiady w telewizjach, radiu, prasie, wspólny projekt z Radiem Bajka: produkcja 
i emisja 36 audycji dla rodziców nt. mądrego wychowywania oraz 140 audycji–poczytajek  
 
● Wydarzenia: 
Ogłoszenie IV Konkursu Literackiego im. Astrid Lindgren na współczesną książkę dla dzieci 
i młodzieży (w marcu na Targach Książki dla Dzieci w Poznaniu), rejestracja prac, czytanie  
Przeprowadzenie I Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek (we współpracy z Centrum Edukacji 
Obywatelskiej, Gazetą Wyborczą, Instytutem Książki, FRSI i in.) 
Przeprowadzenie XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom z udział 3400 miast 
i miejscowości (czerwiec) 
Przeprowadzenie crowdfundingu na nową stronę internetową Fundacji (czerwiec/lipiec); 

 
 

Działania całoroczne 
 
1. Rozbudowa sieci przedstawicieli Fundacji w kraju 
Przez cały rok do Fundacji napływały ankiety Liderów* i Koordynatorów** oraz zgłoszenia  
placówek do programów „Czytające szkoły” i „Klub Czytających przedszkoli”.  
 
* Lider – osoba prowadząca kampanię CPCD tylko w swojej placówce  
** Koordynator – osoba prowadząca kampanię CPCD na szerszą skalę (np. w gminie, mieście 
lub województwie).  
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Liczba zgłoszeń wg stanu na 31 grudnia 2014 
 
Liderzy i Koordynatorzy – 8533 
Czytające szkoły – 2995 
Klub Czytających Przedszkoli – 3398 
 
Liczba zgłoszeń wg stanu na 31 grudnia 2015 
 
Liderzy i Koordynatorzy – 9184 
Czytające szkoły – 3244 
Klub Czytających Przedszkoli – 3804 
 
2. Rozprowadzanie materiałów promocyjnych i informacyjnych – Dystrybucja materiałów 
miała miejsce przed XIV Ogólnopolskim Tygodniem Czytania Dzieciom – w maju. 
Wysokonakładowe materiały wysłano do 9500 odbiorców w 3400 miejscowościach. Ponadto, 
Liderzy i Koordynatorzy oraz współpracujące z Fundacją placówki mają stały dostęp do 
wszystkich materiałów promocyjnych Fundacji w wersji elektronicznej (plakaty, zakładki, 
broszury, nalepki, materiały informacyjne – np. Czytajmy dzieciom 20 minut dziennie 
codziennie, Złota Lista) – do pobrania ze strony www Fundacji. 
 
3. Współpraca z mediami – Fundacja ściśle współpracuje z mediami, które chętnie wspierają 
kampanię CPCD. Przedstawiciele Fundacji występowali w programach Telewizji Polskiej, 
Polskiego Radia, telewizjach i radiostacjach regionalnych, opublikowanych zostało wiele 
wywiadów i relacji z prowadzonych przez Fundacje działań. Duże nagłośnienie kampanii „Cała 
Polska czyta dzieciom” zapewniały media regionalne, dokumentujące lokalne działania naszych 
Liderów i Koordynatorów. Fundacja współpracowała z Radiem Bajka, współtworząc audycje 
adresowane do rodziców oraz wskazując tytuły książek do czytania dzieciom na antenie. 
 
4. Rozbudowa i aktualizacja stron internetowych www.calapolskaczytadzieciom.pl 
www.RodzinneCzytanie.pl, www.iumw.pl i strony angielskiej oraz prowadzenie profilu na 
Facebooku. 
 
Główne zdarzenia prawne o skutkach finansowych: 
 
W 2015 r. Fundacja regularnie spłacała raty kredytu hipotecznego zaciągniętego w 2008 r. 
w związku z nabyciem lokalu na swoją nową siedzibę. 
Pożyczki na bieżące potrzeby finansowe z 2012 r., 2013 r. i 2014 r. zostały prolongowane. 
Termin zwrotu pożyczek upływa w 2016 roku. 
Inne znaczące zdarzenia prawne o skutkach finansowych nie miały miejsca.  
 
 
3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej Fundacji ABCXXI 
 
Według obowiązującego statutu przedmiotem prowadzonej przez Fundację działalności 
gospodarczej może być: 

a/ działalność wydawnicza, 
b/ działalność poligraficzna, 
c/ prowadzenie prac badawczo – rozwojowych w dziedzinie nauk społeczno – 

humanistycznych, 
d/ badanie rynku i opinii publicznej 
e/ doradztwo w zakresie działalność związanej z prowadzeniem interesów i zarządzaniem, 
f/ działalność reklamowa, 
g/ działalność związana z organizowaniem wystaw, pokazów, aukcji, 
h/ działalność galerii i salonów wystawienniczych, 
i/ działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, 
j/ sprzedaż hurtowa pozostałych towarów użytku domowego i osobistego 
k/ sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach, 
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l/ sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie 
indziej nie sklasyfikowana, 

n/ sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej 
nie sklasyfikowana. 

 
Działalność gospodarcza Fundacji w roku 2015 polegała na: 

- reklamowaniu Sponsorów poprzez zamieszczanie ich logotypów na stronach internetowych 
Fundacji (www.calapolskaczytadzieciom.pl, www.RodzinneCzytanie.pl oraz 
www.AllofPolandReadstoKids.eu, na drukowanych przez Fundację materiałach promocyjnych 
i ekspozycji banerów sponsorskich podczas organizowanych przez Fundację wydarzeń.  

- sprzedaży książek autorstwa Ireny Koźmińskiej i Elżbiety Olszewskiej pt. „Wychowanie przez 
czytanie” i „Z dzieckiem w świat wartości” oraz książek nagrodzonych w Konkursie literackim im. 
Astrid Lindgren, zakupionych w wydawnictwach po cenach hurtowych. 

- odpłatnym prowadzeniu szkoleń. 

- odpłatnych kursach e-learningowych. 

Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczany na cele statutowe. 
Fundacja nie prowadziła i nie prowadzi działalności gospodarczej, która zgodnie z art. 27a 
Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wykluczałaby ją z możliwości 
uzyskania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. 
 
 
4. Teksty uchwał Zarządu Fundacji w roku 2015: 
 
Uchwała nr 1 z dnia 26 marca – przyjęcie sprawozdania merytorycznego za 2014 r. 
Uchwała nr 2 z dnia 26 marca – przyjęcie sprawozdania finansowego za 2014 r. 
Uchwała nr 3 z dnia 26 marca – podjęcie decyzji o rekomendowaniu Radzie Fundacji pokrycia 

straty netto za 2014 r. z zysków lat kolejnych; 
Uchwała nr 4 z dnia 26 marca – przyjęcie planów na 2015 r. i strategii Fundacji 
Uchwała z dnia 15 maja – w sprawie zasad ochrony własności intelektualnej Fundacji 
 
Odpisy uchwał w załączeniu. 
 
 
5. Przychody Fundacji:  992 381,80 zł 
w tym: 

- darowizny od osób fizycznych 20 000,54 zł 

- wpłaty 1% podatku od osób fizycznych 31 946,67 zł 

- darowizny od osób prawnych 88 321,00 zł 

- granty od osób prawnych 233 027,39 zł  

- środki z budżetu państwa (granty z Instytutu Książki,  
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
i Narodowego Centrum Kultury) 349 500,00 zł 

- środki z budżetu gminy (grant Gminy Miasta Toruń) 3 000,00 zł 

- przychód z działalności gospodarczej (26,49 % przychodów ogółem) 262 915,81 zł  

- przychody finansowe – odsetki od lokat bankowych 1 709,89 zł 

- przychody finansowe – różnice kursowe 5,52 zł 

- pozostałe przychody – udostępnienie miejsca parkingowego 1 951,20 zł 

- pozostałe przychody – różnice z zaokrągleń 3,78 zł 
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Ponadto w rozliczeniach międzyokresowych przychodów ujęto wartość otrzymanej dotacji 
od osób prawnych odpowiadającej kwocie kosztów, które zostaną poniesione w kolejnym 
okresie (186 081,15 zł). 
 
Fundacja nie prowadziła odpłatnej działalności statutowej. 
Wynik na działalności gospodarczej – zysk 248 818,58 zł 
 
 
6. Koszty Fundacji: 964 831,35 zł 
w tym: 

- realizacja celów statutowych  755 303,11 zł 

- administracja zw. z działalnością statutową 164 739,91 zł 

- działalność gospodarcza 14 097,23 zł 

- koszty finansowe  30 688,39 zł 

- pozostałe koszty 2,71 zł 
 
 
7. Zatrudnienie w Fundacji w roku 2015 obejmowało 7 osób (w tym 1 osoba od października, 
3 osoby na urlopach związanych z rodzicielstwem), w tym:  
Dyrektor Zarządzający – 1 osoba, 3/5 etatu (urlop rodzicielski i wychowawczy); 
Dyrektor ds. Współpracy – 1 osoba, 1/2 etatu; 
Dyrektor Regionalny i trener – 1 osoba, etat (w Szczecinie); 
Dyrektor Programowy – 1 osoba, 1/4 etatu (w Toruniu); 
Kierownik Finansowy – 1 osoba, etat (od czerwca urlop macierzyński); 
Specjalista ds. Promocji i PR – 1 osoba, 1 etat (urlop wychowawczy); 
Specjalista ds. Obsługi Projektów – 1 osoba, 1 etat 
 
Fundacja nie zatrudniała osób wyłącznie w działalności gospodarczej.  
 
Łączna kwota wynagrodzeń z tytułu umów o pracę w 2014 r. – 93 125,58 zł,  
w tym: 
podstawowe wynagrodzenia – 93 125,58 zł 
 
Fundacja nie wypłacała nagród, premii ani innych świadczeń.  
 
Fundacja nie wypłacała członkom Zarządu wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji. W związku 
z pracą w ramach działań statutowych Fundacji łącznie w ciągu roku członkowie Zarządu 
otrzymali 12 840,00 zł z tytułu umów zleceń i o dzieło. Członkom Zarządu nie były wypłacane 
nagrody, premie ani inne świadczenia poza wymienionymi. Fundacja nie wypłacała członkom 
Rady Fundacji wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji. Fundacja nie zatrudniała osób kierujących 
działalnością gospodarczą. 
 
Wydatki na wynagrodzenia łącznie ze wszystkich umów zlecenia wyniosły 255 074,72 zł. 
 
Fundacja nie udzielała pożyczek. 
 
Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych (według stanu na dzień 31.12.2015 r.): 

• mBank S.A. nr 97 1140 1010 0000 2650 1800 1003 – 37 403,61 PLN,  

• mBank S.A. nr 59 1140 1010 0000 2650 1800 1008 – 37 518,18 PLN, 

• mBank S.A. nr 05 1140 1010 0000 2650 1800 1010 – 4 609,50 PLN, 

• mBank S.A. nr 21 1140 1010 0000 2650 1800 1013 – 15 691,80 PLN, 

• mBank S.A. nr 91 1140 1010 0000 2650 1800 1014 – 19 677,71 PLN, 

• lokata terminowa w mBank S.A. – 32 077,75 PLN. 
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Fundacja nie nabywała ani nie posiadała obligacji, udziałów ani akcji w spółkach prawa 
handlowego. 
 
W 2015 r. Fundacja nie nabywała nieruchomości. 
 
W 2015 r. Fundacja nie nabywała środków trwałych.  
 
Wartość aktywów Fundacji na koniec 2015 r. zgodnie ze sprawozdaniem finansowym wynosiła 
882 173,54 zł. 
Wartość zobowiązań Fundacji na koniec 2015 r. zgodnie ze sprawozdaniem finansowym 
wynosiła 909 564,98 zł.  
 
 
8. Działalność zlecona przez podmioty państwowe i samorządowe 

- Grant w ramach Programu Operacyjnego „Promocja literatury i czytelnictwa”, Priorytet 
„Promocja czytelnictwa” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury (umowa nr 01568/15/FPK/IK) na realizację zadania 
publicznego pn. „Kampania społeczna „Cała Polska czyta dzieciom 2015” w wysokości 
150 000 zł. Grant był w całości wydatkowany na realizację wskazanego zadania.  

- Grant w ramach Programu Operacyjnego „Edukacja”, Priorytet „Edukacja kulturalna” 
ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu 
państwa (umowa nr 01584/15/DEK) na realizację zadania publicznego pn. „Generacje-kreacje. 
Sztuka w dialogu pokoleń” w wysokości 84 500 zł. Grant był w całości wydatkowany na 
realizację wskazanego zadania.  

- Grant w ramach Programu Operacyjnego „Edukacja”, Priorytet „Edukacja kulturalna” 
ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu 
państwa (umowa nr 01572/15/DEK) na realizację zadania publicznego pn. „Program edukacji 
kulturalnej kobiet osadzonych w zakładach karnych wraz ze swoimi dziećmi” w wysokości 
55 000 zł. Grant był w całości wydatkowany na realizację wskazanego zadania.  

- Grant w ramach Programu „Kultura – Interwencje” ze środków Narodowego Centrum Kultury 
(umowa nr 139) na realizację zadania publicznego pn. „Cała Polska czyta dzieciom w okresie 
maj-listopad 2015” w wysokości 60 000 zł. Grant był w całości wydatkowany na realizację 
wskazanego zadania. 

- Grant ze środków Gminy Miasta Toruń (umowa nr 8/PZ/2015) na realizację zadania 
publicznego pn. „Zorganizowanie i prowadzenie grupy wsparcia (jako czynnika pomagającego 
w powrocie do równowagi psychicznej) dla rodzin po śmierci dziecka” w wysokości 3 000 zł. 
Grant był w całości wydatkowany na realizację wskazanego zadania. 

 
9. Deklaracje podatkowe (VAT-7) składane były do 25 dnia następnego miesiąca za dany 
okres rozliczeniowy w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Ursynów. W związku z faktem, że 
Fundacja przeznacza środki wypracowane z działalności gospodarczej na swoją statutową 
działalność, dochód podatkowy jest zwolniony z opodatkowania. Fundacja rozliczała terminowo 
wszystkie zobowiązania podatkowe. 
 
W 2015 r. w Fundacji nie były przeprowadzane kontrole. 


