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Sprawozdanie merytoryczne 
Fundacji ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom  

za rok 2016 
 
 
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 
 
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. 
 
Opis działań Fundacji w 2016 roku 
 
Rok 2016 był rokiem 15-lecia kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom” i wiele 
realizowanych projektów nawiązywało do tego Jubileuszu. 
 
Styczeń: 
1. Udział w szkoleniu dot. nauki czytania metodą odimienną, prowadzonym przez p. Wandę 
Kostrzyńską, jedyną trenerkę uprawnioną przez twórczynię tej metody, dr Irenę Majchrzak    
2. Spotkania z przedstawicielami sieci księgarń Matras w sprawie promocji Złotej Listy     
3. Udział w imprezie medialno-czytelniczej z udziałem gwiazd, zorganizowanej przez red. 
Katarzynę Burzyńską, pasowaną na Ambasadorkę kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”  
4. Spotkania z przedstawicielami firmy EY w sprawie sponsorowania projektu Fundacji – zbioru 
15 opowiadań o wartościach moralnych dla nastolatków i innych działań edukacyjnych Fundacji. 
 
Luty 
1. Wykłady prezes Fundacji I. Koźmińska pt.” Wychowanie przez czytanie” w Białymstoku  
i Lublinie dla oddziałów PZU   
2. Spotkania z Dyrektorem w Biblioteki Narodowej, dr Tomazem Makowskim oraz z 
Przewodniczącą Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, p. Elżbietą Stefańczyk nt. współpracy 
przy 15-leciu kampanii czytania;   
3. Wywiad dla portalu Telemach nt. wychowywania chłopców.  
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4. Wywiad dla Zwierciadła na temat 15-lecia kampanii czytania 
5. Współpraca z kustoszem Targów Książki w Poznaniu, p. Olchą Sikorską, dot. udziału Fundacji   
6. Spotkania z Wydawnictwem Muza w sprawie wydania zbioru opowiadań o wartościach   
7. Spotkanie z Prezes Fundacji Orange, p. Ewą Krupą, w sprawie dalszej współpracy 
8. Spotkanie z p. Elżbietą Ficowską w sprawie włączenia poezji dla dzieci Jerzego Ficowskiego 
do kolekcji z okazji 15-lecia kampanii czytania (wspólny projekt z Tygodnikiem „Polityka”) 
9. Spotkanie finalne z prejurorkami prowadzonego przez Fundację IV Konkursu Literackiego im. 
Astrid Lindgren na współczesną książkę dla dzieci i młodzieży. 
10. Spotkania w Tygodniku „Polityka” w sprawie tytułów książek do drugiej kolekcji „Cała Polska 
czyta dzieciom” (pierwsza ukazała się w roku 2008).  
11. Spotkania  z Agencja Brave w sprawie działań internetowych nagłaśniających 15-lecie  
kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” 
12. Spotkanie robocze z autorami zaproszonymi przez Fundację do współtworzenia zbioru 
opowiadań o wartościach moralnych. 
 
Marzec 
1. Rozpoczęcie projektu „Czytanie – męska rzecz. Piloci czytają dzieciom” z udziałem pilotów 
wojskowych i akrobatycznych. 
2. Spotkania robocze z firmą RSF Studio Sp. z o.o. w sprawie współpracy przy kampanii 1%  
3. Spotkanie jurorów IV Konkursu im. Astrid Lindgren w celu wyłonienia laureatów IV Konkursu.  
4. Wykłady I. Koźmińskiej: „Czytanie jako sztuka przetrwania” dla Małopolskiego Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie;  „Wychowanie przez czytanie”  na konferencji w 
Warszawie dla Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli; 
5. Spotkania z firmą EY  w sprawie sponsorowania książki o wartościach 
6. Ogłoszenie - 19 marca - na Poznańskich Spotkaniach Targowych – Książka dla Dzieci  
i Młodzieży zwycięzców IV Konkursu im. Astrid Lindgren. Prezentację na scenie z udziałem 
wszystkich laureatów poprowadziła Elżbieta Olszewska, Dyrektorka Programowa Fundacji. 
7. Kontynuacja prac nad przebudową www Fundacji 
8. Rozpoczęcie projektu z Zamkiem Książ – początek nagrywania tras turystycznych przez  
Ambasadora Fundacji, Macieja Orłosia 
9.  Walne Zebranie Zarządu i Rady Fundacji 30 marca: przedstawienie sprawozdań z 
działalności, uchwalenie dalszych kierunków rozwoju Fundacji. 
 
Kwiecień 
1. Spotkania robocze w sprawie programu „Czytanie - męska rzecz. Piloci czytają dzieciom” 
2. Kolejne nagrania tras dla Zamku Książ 
3. Wywiad  z prezes Fundacji w Radiowej Trójce nt. czytania dzieciom i książek dla dzieci 
4. Rozpoczęcie procedury zastrzegania w Urzędzie Patentowym znaków Fundacji (logo Złotej 
Listy) 
5. Wykłady prezes Fundacji:  w Pszczynie w Bibliotece Pedagogicznej dla bibliotekarzy i 
nauczycieli, w bibliotece w Siedlcach, w Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży 
6. Wywiad z prezes Fundacji w Telewizji Polsat nt. książek i czytelnictwa 
7. Spotkanie z Fundacją Kronenberga nt. wsparcia działań edukacyjnych Fundacji „ABCXXI-Cała 
Polska czyta dzieciom”  
8. Spotkanie robocze z przedstawicielami sieci księgarń Matras nt. współpracy 
 
Maj 
1. Spotkanie przedstawicielek Fundacji z Minister Edukacji Narodowej 
2. Wykład prezes Fundacji nt. czytania i wychowywania chłopców w szkole w Gliwicach 
3. Udział  Fundacji ABCXXI w Webinarze nt. przygotowań do II Nocy Bibliotek   
4. Wizyta Fundacji ABCXXI w drukarni w Inowrocławiu w sprawie druku Pierwszej Książki Mojego 
Dziecka w ramach współpracy z Fundacją Gdańską 
5. Wywiad nt. czytania dla pisma ’Twoje Dziecko” 
6. Impreza czytelnicza w ramach projektu „Czytanie-męska rzecz. Piloci czytają dzieciom”   
w Muzeum Lotnictwa w Dęblinie z udziałem pilotów akrobatycznych i dzieci ze szkół i domów 
dziecka w Lublinie. 
7. Wywiad w Radiu dla Ciebie nt. 15-lecia kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” i planów   
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8. Wywiad dla Przeglądu na temat dorobku kampanii czytania 
9. Spotkanie z jurorami IV Konkursu im. Astrid Lindgren nt. współpracy z wydawnictwami   
10 Impreza czytelnicza w ramach projektu „Czytanie-męska rzecz. Piloci czytają dzieciom”   
w Muzeum Lotnictwa w Krakowie z udziałem pilotów wojskowych i dzieci z przedszkoli i domów 
dziecka w Krakowie. 
11. Udział Fundacji w imprezie „Bieg Papiernika” organizowanej w Kwidzynie przez International 
Paper – sponsora Fundacji; mini wykład Fundacji, warsztat literacki Ambasadorki Fundacji, Edyty 
Jungowskiej 
12. Udział Fundacji w Warszawskich Targach Książki;   
13. Centralna Inauguracja XV Jubileuszowego „Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom”   
w Gdańsku na scenie Energa podczas pikniku rodzinnego -  wspólnie z Fundacją Gdańską – 
udział Ambasadorów Fundacji: Katarzyny Stoparczyk, Macieja Orłosia, Katarzyny Żak, Cezarego 
Żaka, Edyty Jungowskiej oraz artystów z Gdańska;  
14. Wizyta liderek Fundacji w Pałacu Prezydenckim na zaproszenie Pani Prezydentowej Agaty 
Dudy. 
15. Początek trwającego do grudnia 2016 r. w Zakładzie Karnym nr 2 w Grudziądzu programu   
pn. "Edukacja kulturalna kobiet przebywających w zakładzie karnym ze swoimi dziećmi", 
prowadzonego przez Elżbietę Olszewską, Dyrektorkę Programową Fundacji (warsztaty 
czytelnicze, zajęcia z dramy, przygotowanie spektaklu przez osoby osadzone oraz nagrywanie 
go na płyty dla ich dzieci przebywających w domach dziecka lub rodzinach zastępczych).  
16. Współpraca z autorami piszącymi 15 opowiadań o wartościach  – konsultacje, redakcja.  
17. Nagrywanie kolejnych tras po polsku dla Zamku Książ.  
 
Czerwiec 
1. Spotkanie czytelnicze Elżbiety Olszewskiej, Dyrektorki Programowej Fundacji, z dziećmi, 
rodzicami i nauczycielami z Zespołu Szkół nr 2 w Chełmży 
2. Wywiady dla Programu II Polskiego Radia oraz  Radia dla Ciebie nt. Nocy Bibliotek oraz dla 
Programu I Polskiego Radia na temat 15-lecia kampanii czytania 
3. Przeprowadzenie 4.czerwca II Nocy Bibliotek, we współpracy z CEO, FRSI, Instytutem Książki,  
w ok. 1000 bibliotek w całym kraju; Centralna Inauguracja – część dla dzieci i rodzin, z projekcją 
filmu  „Magiczne drzewo”, udziałem pisarza Andrzeja Maleszki i aktora Artura Barcisia w 
Bibliotece Narodowej. 
5. Wkład I. Koźmińskiej nt. czytania dla Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Płocku 
6. Impreza czytelnicza z cyklu „Czytanie –męska rzecz. Piloci czytają dzieciom” w Muzeum 
Wojska Polskiego w Warszawie. Czytanie we wnętrzu samolotu, zwiedzanie muzeum, warsztaty 
z tworzenia samolotów przez dzieci z rodzinami. 
7. Spotkanie z wiceministrem MON Wojciechem Fałkowskim w sprawie programu „Czytanie –
męska rzecz. Piloci czytają dzieciom” i zaangażowania do programu innych formacji wojskowych. 
8. Spotkanie z przedstawicielkami wydawnictwa Prószyński w sprawie wydania książki  
o wartościach. 
 
Lipiec 
1. Wykład prezes I. Koźmińskiej w ramach programu „Cały Gdańsk czyta dzieciom” podczas 
imprezy rodzinnej w Gdańsku; spotkanie czytelnicze dzieci z żeglarzami, m.in. z Mateuszem 
Kusznierewiczem.  
2. Spotkanie z tygodnikiem „Polityka” w sprawie kolekcji 15 książek na 15-lecie kampanii CPCD  
3. Zakończenie konkursu dla Liderów i Koordynatorów na najlepiej prowadzoną kampanię CPCD 
4. Spotkania z Wydziałem Promocji Urzędu Miasta st. Warszawy w sprawie wydania przez 
Fundację na zamówienie UM Pierwszej Książki Mojego Dziecka lub innego projektu 
wydawniczego dla małych warszawiaków. 
5. Spotkanie z firmą Migomedia w sprawie modernizacji strony www Fundacji  
6. Wywiad dla Polskiego Radia 
7. Otrzymanie od pisarzy – Barbary Kosmowskiej, Pawła Beręsewicza, Katarzyny Ryrych, 
Katarzyny Terechowicz, Wojciecha Cesarza -  14 opowiadań do książki o wartościach. Dalsze 
ustalenia z pisarzem Andrzejem Maleszką nt opowiadania o mądrości.  
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Sierpień 
1. Urlop Fundacji 
2. Spotkania z przedstawicielami Wydawnictwa Prószyński w sprawie wyboru ilustratora, 
terminów, nakładu i innych spraw technicznych dot. wydania zbioru 15 opowiadań o wartościach   
3. Przygotowania do projektu „Cała Warszawa czyta dzieciom” realizowanego we współpracy  
z Urzędem Miasta st. Warszawy w Pałacu Kultury oraz w Teatrze Lalka. 
 
Wrzesień 
1. Otrzymanie od A. Maleszki ostatniego opowiadania o wartościach, podpisanie przez Fundację 
umowy wydawniczej z Wydawnictwem Prószyński, zatrudnienie ilustratorki – Anity Głowińskiej, 
ustalenie terminu wydania książki – przed Targami Książki w Krakowie (27-30.10) 
2. Przeprowadzenie dwudniowej imprezy „Cała Warszawa czyta dzieciom” 3 września w Teatrze 
Lalka z udziałem aktorów teatru oraz 4 sierpnia w Pałacu Kultury w udziałem Ambasadora 
Fundacji Macieja Orłosia oraz nowo mianowanych Ambasadorów: aktorki Anny Czartoryskiej-
Niemczyckiej i pisarza  Grzegorza Kasdepke. 
3. Podjęcie rozmów z autorką pomysłu  Autografnik – odkupienie praw autorskich,  rozpoczęcie 
prac  graficznych nad albumem na autografy. 
4. Podpisanie umowy sponsorskiej z EY na produkcję książki o wartościach.  
5. Praca redakcyjna nad zbiorem opowiadań o wartościach moralnych dla młodzieży  
6. Spotkania z Pocztą Książkową nt. współpracy Targach Książki w Krakowie  
7. Impreza czytelnicza i warsztaty dla dzieci w ramach projektu „Czytanie – męska rzecz. Piloci 
czytają dzieciom” – podczas festynu „Skrzydła nad Kazimierzem” – 6 września. 
8. Nagrywanie kolejnych tras dla Zamku Książ - po polsku   
8. Wykład prezes Fundacji „Czytanie jako sztuka przetrwania” w Żywcu   
9. Spotkania robocze z Wydziałem Promocji m. st. Warszawy nt. książki dla trzylatka 
10. Spotkanie z przedstawicielkami Banku Zachodniego nt. sponsorowania działań Fundacji 
11. Spotkanie z przedstawicielami MON nt. współpracy przy projekcie „Czytanie-męska rzecz” 
 
Październik  
1. Wykład Elżbiety Olszewskiej, Dyrektor Programowej Fundacji, nt. nauczania wartości dla Rady 
Pedagogicznej Zespołu Szkół w Lubinie; oraz  warsztaty dla nauczycieli i bibliotekarzy w Toruniu 
- w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatrów lalek SPOTKANIA  
2. Nagrywanie kolejnych kilku tras dla Zamku Książ - po angielsku i po niemiecku 
3. Wywiad na temat czytania dla Radia Chili Zet  
4. Udział i wystąpienie prezes na w Jubileuszu 25- lecia Księgarni „Z Bajki” w Poznaniu 
5. Wykład na temat czytania w przedszkolu Sióstr Niepokalanek w Łomiankach 
6. Praca nad kolekcją „Cała Polska czyta dzieciom” – wybór wierszy 
7. Nadzór nad tworzeniem trailerów książek nagrodzonych w IV Konkursie Astrid Lindgren 
8. Udział Fundacji w Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie w dniach 27-30.X. Pod 
hasłem: 15 lat kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom: prowadzenie spotkań dzieci  
z autorami; premiera książek nagrodzonych w IV Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren z 
udziałem wszystkich nagrodzonych autorów; promocja zbioru opowiadań o wartościach 
moralnych pt. „Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach” oraz Autografnika – 
albumu na podpisy pisarzy i ilustratorów – prowadzenie: Elżbieta Olszewska; promocja książek 
ze Złotej Listy także na wspólnym stoisku z Pocztą Książkową. 
 
Listopad 
 
1. Wykłady Elżbiety Olszewskiej: nt. nauczania wartości na konferencji dla nauczycieli i rodziców 
organizowanej przez Urząd Dzielnicy Targówek oraz w Przedszkolu nr 24 w Warszawie, na 
ogólnopolskiej Konferencji Penitencjarnej "Kobieta w izolacji" w Grudziądzu 
2. Nagrywanie kolejnych kilku tras dla Zamku Książ - po angielsku, po niemiecku, po czesku 
3. Wykłady prezes Fundacji nt. czytania dla pedagogów w Piaskach k/Lublina i na konferencji 
Urzędu Dzielnicy Bielany  
5. Spotkanie w Onet.pl w sprawie współpracy przy promocji działań kampanii czytania 
6. Wywiad w Radiowej Trójce nt. podarunków książkowych, udział w audycji w Polskim Radio,  
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Grudzień 
 
1. Wywiad nt. projektów literackich Fundacji i 15-lecia kampanii czytania w Radiu dla Ciebie 
2. Rozpoczęcie z International Paper projektu literackiego - bajek dodawanych do ryz papieru  
3. Spotkanie i wywiad dla fundacji Polcul 
4. Spotkania robocze z twórcą trailera na 15-lecia kampanii czytania 
5. Początek promocji zbioru „Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach”- 10 tys. 
egz. sprzedanych w ciągu 5 tygodni od premiery książki. 
6. Spotkanie ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich nt. promocji wydawnictwa Fundacji 
 
 
Oprócz ww. szczegółowych działań przez cały rok Fundacja prowadziła: 
 
Bieżącą korespondencję mailową i pocztową, kontakty telefoniczne z interesantami 
Bieżący kontakt z Liderami i Koordynatorami kampanii czytania i  spotkania z nimi 
Produkcję oraz rozsyłanie materiałów edukacyjno-promocyjnych Fundacji  
Promocję i informację na Facebooku (15 tys. fanów) – posty, konkursy,  
Opracowywanie i wysyłanie biuletynu (10 tys. odbiorców) 
Promocję  na www projektów fundacyjnych i wydarzeń w ramach kampanii czytania 
Portal  RodzinneCzytanie.pl i Kluby Czytających Rodzin – konkursy, spotkania 
Czytanie książek pod kątem kolekcji „Cała Polska czyta dzieciom” m.in. w Muzeum Książki 
Dziecięcej 
Czytanie książek nadsyłanych do Fundacji z prośbą o patronat, rekomendację, promocję, 
Spotkania z pisarzami, literaturoznawcami, ilustratorami itd. nt. współpracy 
  
 
Ze względu na przebudowę strony www Fundacji i mechanizmu rejestracji, w marcu 2016 r. 
została zawieszona rejestracja nowych zgłoszeń Liderów i Koordynatorów kampanii „Cała Polska 
czyta dzieciom. Liczba zgłoszeń wg stanu na 31 grudnia 2016 wynosiła:   
 
Liderzy i Koordynatorzy – 9240 
Czytające szkoły – 3255 
Czytające Przedszkola – 3825 
Kluby Czytających Rodzin - 75 
  
 
Główne zdarzenia prawne o skutkach finansowych: 
 
W 2016 r. Fundacja regularnie spłacała raty kredytu hipotecznego zaciągniętego w 2008 r.        
 w związku z nabyciem lokalu na swoją siedzibę. 
Pożyczki na bieżące potrzeby finansowe z 2012 r., 2013 r. i 2014 r. zostały prolongowane.        
W 2016 roku Fundacja otrzymała kolejne pożyczki: Umowa z dnia 29.03.2016 r. na kwotę       
100 000 zł oraz Umowa z dnia 24.05.2016 r. na kwotę 10 000 zł, których termin spłaty przypada 
na 2017 rok.   
W 2016 roku spłacono pożyczkę w kwocie 5.000,00 zł. 
W 2016 roku nastąpiło umorzenie odsetek od pożyczek za lata 2012 – 2016.  
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 
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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, 
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 2016 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/roll-upów sponsorskich podczas organizowanych przez Fundację wydarzeń.  

- sprzedaży książek autorstwa I. Koźmińskiej i E. Olszewskiej pt. „Wychowanie przez czytanie”  
i „Z dzieckiem w świat wartości” oraz książek nagrodzonych w Konkursach im. Astrid Lindgren,   
„Gorzkiej czekolady…”, zakupionych w wydawnictwach po cenach hurtowych, oraz Autografnika. 

- odpłatnym prowadzeniu szkoleń. 

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 2016: 
 
Uchwała nr 1 z dnia 30 marca – przyjęcie sprawozdania merytorycznego za 2015 r. 
Uchwała nr 2 z dnia 30 marca – przyjęcie sprawozdania finansowego za 2015 r. 
Uchwała nr 3 z dnia 30 marca – podjęcie decyzji o rekomendowaniu Radzie Fundacji aby zysk  
                                                   netto za 2015 r. przeznaczyć na pokrycie strat z poprzednich lat  
Uchwała nr 4 z dnia 30 marca – przyjęcie planów na 2016 r. i strategii Fundacji 
Odpisy uchwał w załączeniu. 
 
5. Przychody Fundacji:  1.249.650,35 zł 
w tym: 

- darowizny od osób fizycznych 53.401,79 zł 

- wpłaty 1% podatku od osób fizycznych 69.379,03 zł 

- darowizny od osób prawnych 30.042,54 zł 

- granty od osób prawnych 190.851,15 zł  

- środki z budżetu państwa (granty Ministra Kultury 

                                         i Dziedzictwa Narodowego) 430.550,00 zł 

- przychód z działalności gospodarczej (31,87 % przychodów ogółem) 398.232,08 zł  

- przychody finansowe – odsetki od lokat bankowych 1.072,40 zł 

- przychody finansowe – inne 74.066,77 zł 

- pozostałe przychody – udostępnienie miejsca parkingowego, zwrot kosztów 2.050,20 zł 

- pozostałe przychody – różnice z zaokrągleń 4,39 zł 
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Fundacja nie prowadziła odpłatnej działalności statutowej. 
Wynik na działalności gospodarczej – zysk 356.688,24 zł 
 
6. Koszty Fundacji: 1.157.560,81 zł 
w tym: 

- realizacja celów statutowych  984.594,33 zł 

- administracja zw. z działalnością statutową 96.539,05 zł 

- działalność gospodarcza 41.543,84 zł 

- koszty finansowe  34.881,32 zł 

- pozostałe koszty 2,27 zł 
 
 
7. Zatrudnienie w Fundacji w roku 2016 obejmowało 7 osób (w tym 3 osoby na urlopach 
związanych z rodzicielstwem), w tym:  
Dyrektor Zarządzający – 1 osoba, 4/5 etatu (urlop wychowawczy); 
Dyrektor ds. Współpracy – 1 osoba, etat (od 02/2016),(do 01/2016 - 1/2 etatu); 
Dyrektor Regionalny i trener – 1 osoba, etat (w Szczecinie); 
Dyrektor Programowy – 1 osoba, etat (od 03/2016) (w Toruniu), (do 02/2016 1/4 etatu);  
Kierownik Finansowy – 1 osoba, etat (urlop rodzicielski, urlop wychowawczy); 
Specjalista ds. Promocji i PR – 1 osoba, 1 etat (urlop wychowawczy); 
p.o. Kierownika Finansowego – 1 osoba, umowa na czas określony zatrudnienie od 01.02.2016. 
 
Fundacja nie zatrudniała osób wyłącznie w działalności gospodarczej.  
 
Łączna kwota wynagrodzeń z tytułu umów o pracę w 2016 r. – 211.673,66 zł,  
w tym: 
podstawowe wynagrodzenia – 211.673,66 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 85.396,10 zł z tytułu umów zleceń i o dzieło oraz umowy o pracę. 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 303.843,66 zł. 
 
Fundacja nie udzielała pożyczek. 
 
Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych (według stanu na dzień 31.12.2016 r.): 

 mBank S.A. nr 97 1140 1010 0000 2650 1800 1003 – 52.742,93 PLN,  
 mBank S.A. nr 59 1140 1010 0000 2650 1800 1008 – 39.896,52 PLN, 
 mBank S.A. nr 91 1140 1010 0000 2650 1800 1014 – 14.466,11 PLN, 
 mBank S.A. nr 75 1140 1010 0000 2650 1800 1011 – 456,00 PLN. 

 
Fundacja nie nabywała ani nie posiadała obligacji, udziałów ani akcji w spółkach prawa 
handlowego. 
 
W 2016 r. Fundacja nie nabywała nieruchomości. 
 
W 2016 r. Fundacja nie nabywała środków trwałych.  
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Wartość aktywów Fundacji na koniec 2016 r. zgodnie ze sprawozdaniem finansowym wynosiła 
786.151,20 zł. 
Wartość zobowiązań Fundacji na koniec 2016 r. zgodnie ze sprawozdaniem finansowym 
wynosiła 721.453,10 zł.  
 
8. Działalność zlecona przez podmioty państwowe i samorządowe 

1/ kwota dotacji 377 550 zł – grant ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego -
Kampania społeczna "Cała Polska czyta dzieciom" w roku Jubileuszu 15-lecia. Umowa nr 
06829/16/FPK/IK z dnia 13.05.2016 r., wraz z aneksem z dnia 22.12.2016 r. (aneks dotyczył 
przesunięć w budżecie pomiędzy poszczególnymi pozycjami ale nie zmieniał ogólnej kwoty 
dotacji). Grant był w całości wydatkowany na realizację wskazanego zadania.  

2/ kwota dotacji 53 000 pln – grant ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury realizowany w ramach programu „Edukacja 
kulturalna” - „Program edukacji kulturalnej kobiet osadzonych w zakładach karnych wraz ze 
swoimi dziećmi. Umowa nr 01975/16/FPK/NCK z dnia 09.08.2016 r. 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 2016 r. w Fundacji nie były przeprowadzane kontrole. 


