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Sprawozdanie merytoryczne 
Fundacji ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom  

za rok 2017 
 
 
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 
Beata Dubiel-Stawska – 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. 
 
2. Opis działań Fundacji w roku 2017  
 
Rok 2017 był rokiem  realizowanego programu  "Wychowanie przez czytanie" w ramach kampanii 
społecznej "Cała Polska czyta dzieciom" 2017. 
 
Styczeń:  
-Spotkania z Fundacją Polcul, przygotowanie materiałów informacyjnych 
-Spotkanie z p. Arturem Żymełką, reżyserem i choreografem, kierownikiem baletu w Teatrze 
       Muzycznym w Łodzi,  ws. wystawienia musicalu „Gorzka czekolada” 
-Rozpoczęcie przygotowań do całorocznej kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” i programu  
      „Wychowanie przez czytanie – z książką w świat wartości” 
-Dystrybucja kalendarzyka CPCD 2017 
-Początek kampanii 1% (podjęcie współpraca z firmą ThinkSo, początek kampanii AdWords)   
-Rozliczenie grantów za rok 2016 (MKiDN, Fundacja PZU) 
 
Luty 
- Początek przygotowań do Balu – kontakty z Centrum Olimpijskim, patronaty, spotkania Komitetu  
- Konsultacje w Fundacji „Dorastaj z nami” nt. pozyskiwania wsparcia od bezpośrednich  
        darczyńców 
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- Przygotowania i dwa dni nagrań do wirtualnego spaceru w Fundacji z udziałem Ambasadorów  
      kampanii czytania (Anny Czartoryskiej, Artura Barcisia, Edyty Jungowskiej, Macieja Orłosia,  
      Małgorzaty Królikowskiej, Antka Królikowskiego, Grzegorza Kasdepke, Michała Nogasia) 
- Początek współpracy z Pocztą Książkową dot. możliwości zakupu książek ze Złotej Listy 
        za pośrednictwem jej portalu  
- Dystrybucja kalendarzyka CPCD 2017 wśród szkół i bibliotek 
- Zorganizowanie I Szczecińskiego Turnieju Czytania „Młodzież czyta – młodzież słucha” 
- Udział w IV urodzinach Klubu Czytających Rodzin „Przystanek Czytankowo”- Gorzów Wlkp. 
 
Marzec 
- Działania promujące 15- lecie kampanii „Cała Polska czyta dzieciom   
- Udział Fundacji w XVI Poznańskich Spotkaniach Targowych – Książka dla Dzieci, Młodzieży  
       i Rodziców (24-26 marca 2017), prezentacja projektów czytelniczych Fundacji w roku  
       Jubileuszu 15-lecia kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom": książki nagrodzone  
        zbioru „Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach”, nowej kolekcji 15 pereł  
       literackich „Cała Polska czyta dzieciom” wydana wraz z tygodnikiem POLITYKA,  
        Autografnika – albumu na autografy twórców 
- Spotkanie Partnerów Nocy Bibliotek (CEO, FRSI, Instytut Książki, Lustro Bibliotek) w Fundacji  
- Przygotowania do XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom (XVI OTCD), projekty 
        graficzne, patronaty 
- Kontynuowanie prac związanych z modernizacją strony internetowej Fundacji 
- Współpraca z wydawnictwem Prószyński w sprawie promocji zbioru „Gorzka czekolada”   
- Wykład „Wychowanie przez czytanie” w Szczecinie 
- Spotkania z kandydatami do Rady i Zarządu Fundacji    
 
Kwiecień 
- Doroczne zebranie Zarządu i Rady Fundacji (05.04.2017 r. – zatwierdzenie sprawozdań  
      finansowego i merytorycznego z działalności Fundacji za 2016 r., powołanie p. Beaty Dubiel-  
      Stawskiej do Zarządu oraz p. Marioli Szozdy do Rady Fundacji  
- Zastrzeżenie znaków towarowych Złotej Listy książek polecanych przez Fundację w Urzędzie  
       Patentowym   
- Spotkanie w EY w sprawie nowego zbioru opowiadań dla nastolatków nt. mechanizmów 
        psychologicznych i wartości moralnych 
 - Kontynuacja prac przy modernizacji www 
- Patronat i nawiązanie współpracy z Małym Teatrem Ilustracji – (karty z ilustracjami do bajek 
          do wspólnej zabawy dla rodziców i dzieci metoda Kamishibai) 
- Wywiady w mediach, w tym w TOK FM, Radiu dla Ciebie 
- Prowadzenie bieżącej kampanii CPCD, kontakty z Liderami, przygotowania do XVI  
         Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom 
- II Szczeciński Turniej Czytania „Młodzież czyta – młodzież słucha” 
- Konsultacje z ekspertami dot. nowej strony www 
- Prowadzenie bieżącej kampanii CPCD oraz przygotowania do XVI OTCD 
 
Maj 
- Spotkania w sprawie międzynarodowego programu dot. umiejętności cyfrowych nastolatków 
- Spotkania z kandydatami do pracy w Fundacji 
- Kontynuowanie prac nad materiałami promocyjnymi 15-lecia kampanii czytania 
- Wykład nt. „Wychowania przez czytanie” w Czosnowie  
- Udział w konferencji „Nowe przestrzenie czytania” – konferencja wyszehradzka, Instytut  
       Audiowizualny 
- Udział Fundacji w Targach Książki w Warszawie (19.05) - wystąpienie w panelu, spotkania  
       z wydawcami 
- Uroczystość w Muzeum Powstania Warszawskiego (20.05) – otrzymanie nagrody Polcul  
       za stworzenie i prowadzenie Fundacji 
- Spotkanie w Fundacji PZU z władzami w sprawie kolejnej edycji Konkursu Literackiego  
       im. Astrid Lindgren 
- Wykład „Wychowanie przez czytanie” - Szczecin 
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- Wizyta przedstawicieli Zamku Książ w Fundacji dot. nagrań tras przez Ambasadorów Fundacji 
- Spotkanie z Ambasadorem Australii nt. współpracy 
- Spotkanie z dyrektorem Instytutu Książki nt. Pierwszej Książki oraz innych projektów 
        wydawniczych Fundacji 
- Produkcja i wysyłka  do ponad 9 tys. placówek oraz Liderów/Koordynatorów kampanii czytania  
        materiałów promocyjno-edukacyjnych na XVI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom 
        (OTCD)  (90 tys. plakatów, kilkuset tysięcy zakładek, druków ze Złotą Listą itp.)  
 
Czerwiec 
1.06.- Wykład w Elblągu „Czytanie jako szuka przetrwania” w ramach Letnich Ogrodów Polityki -  
02.06. – konferencja prasowa przed Nocą Bibliotek i XVI OTCD 
03.06 – Inauguracja XVI OTCD i III Nocy Bibliotek  w Bibliotece Multimedialnej w Warszawie; 
- Początek prac nad nowym zbiorem opowiadań dla nastolatków, spotkania z autorami   
- Wykład w Katowicach „Wychowanie przez czytanie „(Wyższa Szkoła Pedagogiczna) 
- Spotkanie w Kinie Atlantic ws. imprezy czytelniczej ze szkołami w ramach programu  
            „Wychowanie przez czytanie - z książką w świat wartości – na bazie „Gorzkiej czekolady” 
- Spotkanie w Instytucie Książki nt. przygotowywanej przez Instytut książki dla niemowląt 
- Wykład w Muzeum Warszawy pt. „Czytanie jako sztuka przetrwania”   
- Przygotowania do Balu Charytatywnego, spotkania Komitetu Organizacyjnego   
 
Lipiec 
- Spotkane w Polish Market ws. patronatu nad Balem i nad działaniami Fundacji 
- Spotkanie w ZAIKS z dyr. Pacuskim  nt. współpracy 
- Wizyty w Centrum PKOl ws. Balu 
- Spotkanie z przedstawicielami PTAK EXPO nt. udziału Fundacji w Warsaw Book Show 
- Spotkanie w Krakowie z Zarządem księgarni Bonito.pl ws. współpracy przy dystrybucji Pierwszej 
        Książki Mojego Dziecka 
- Konsultacje ws Balu w Akademii Filantropii 
- Zakończenie przyjmowania prac na konkurs na najlepiej prowadzona kampanię czytania 
 
Sierpień 
- Spotkanie z prezesem Warsaw Book Show w Nadarzynie  (PTAK EXPO) 
- Otrzymanie patronatu medialnego Radia dla Ciebie nad Balem Charytatywnym Fundacji   
- Spotkanie w sprawie patronatu medialnego i współpracy z działem promocji TVN 
- Początek czytania sprawozdań na Konkurs na najlepiej prowadzoną kampanię czytania 
 
Wrzesień 
- Przygotowania do wydania Pierwszej Książki Mojego Dziecka 
- Spotkanie z firmą EDC w sprawie promocji Balu 
- Przygotowania do Balu – zbieranie fantów, spotkania w Centrum PKOl ws. organizacji imprezy  
        oraz cateringu; opracowanie graficzne Zaproszeń i Programu, zapraszanie Partnerów i Gości, 
- Kolejne spotkania konsultacyjne ws Balu Charytatywnego – z zarządem Fundacji TVN 
- Spotkania z firmą informatyczną nt. dalszych prac nad modernizacja strony www 
- Pozyskiwanie Sponsorów i Darczyńców na Bal; zapraszanie Ambasadorów i Sportowców 
- Wykład w Elblągu  (27.09) - Z książką w świat wartości 
- Spotkanie dot. aukcji na Balu (DESA Unicum), spotkania z Partnerami (Thalgo, Tudor House) 
- Rozpoczęcie programu edukacyjnego „Wychowanie przez czytanie – z książką w świat wartości” 
        z udziałem uczniów w wieku 11-14 lat z ponad 260 szkół podstawowych i gimnazjów w całym  
        kraju. Celem programu była promocja czytelnictwa i wartościowej literatury oraz wspieranie  
        rozwoju moralnego młodzieży. Program był realizowany w ramach projektu dofinansowanego 
        ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
 
Październik 
- Wykład w Zamościu (06.10) – „Wychowanie przez czytanie” 
- Udział w konferencji prasowej Kajetana Kajetanowicza –  nowego Ambasadora Fundacji 
- Udział w Aukcji Sztuki Współczesnej 
- Bal Charytatywny Fundacji – 21 października 
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- Spotkania i prace organizacyjne dot. programu edukacyjnego dla szkół pt. Wychowanie przez  
         czytanie – z książką w świat wartości”  
- Udział Fundacji w Targach Książki w Krakowie, wspólne stoisko z Bonito.pl, promocja Pierwszej  
        Książki Mojego Dziecka i książek ze Złotej Listy, prowadzenie spotkań dzieci z autorami  
        i aktorami, przeprowadzenie Targowej Gry Książkowej            
- Bieżące prowadzenie programu „Wychowanie przez czytanie – z książką w świat wartości”,  
       w tym organizacja imprezy czytelniczej w kinie Atlantic z udziałem uczniów warszawskich 
       szkół oraz Ambasadorek Fundacji - Doroty Koman i Małgorzaty Ostrowskiej- Królikowskiej,  
       a także autorów opowiadań z „Gorzkiej czekolady”: Pawła Beręsewicza, Katarzyny Ryrych,  
       Wojciecha Cesarza i Katarzyny Terechowicz. 
- Wykład „Wychowanie przez czytanie” – Tanowo, woj., zachodniopomorskie 
- Rozpoczęcie przygotowań do wspólnego projektu czytelniczego fundacji z państw Grupy  
       Wyszehradzkiej zaplanowanego na maj-czerwiec 2018.  
 
Listopad 
- Spotkanie w TVN nt. patronatu medialnego i współpracy 
- Kontynuacja w szkołach programu „Wychowanie przez czytanie – z książką w świat wartości” 
- Udział w konferencji nt. FAS w Sejmie 
- Impreza czytelnicza z pisarzem Łukaszem Wierzbickim w ramach projektu „Książka pod każdą  
      choinką” w księgarni w Warszawie i pasowanie pisarza na Ambasadora Fundacji;  
- Koordynacja spotkań czytelniczych z pisarzami i aktorami w Warszawie, Poznaniu, Olsztynie  
- Spotkanie w sprawie koncepcji kalendarza z wizerunkami Ambasadorów Fundacji 
- Spotkanie w EY nt. sponsorowania projektu wydawniczego 
- Spotkania podsumowujące Bal, wysyłka podziękowań, rozwożenie wygranych fantów 
 
Grudzień 
- Impreza czytelnicza z udziałem pisarki Renaty Piątkowskiej w ramach projektu „Książka pod 
       każdą choinką” w księgarni w Warszawie i pasowanie pisarki na Ambasadorkę Fundacji 
- Spotkania ewaluacyjne po Balu w Centrum PKOl 
- Wywiad w Radiu dla Ciebie nt. książek pod choinkę 
- Rozstrzygnięcie Konkursu dla Liderów i Koordynatorów kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”  
- Finał programu „Wychowanie przez czytanie – z książką w świat wartości” – rozstrzygniecie 
         konkursu na prezentację multimedialną przygotowaną przez uczniów nt. wybranej wartości, 
         nagrodzenie zwycięskiej szkoły występem rapera Miksera 
- Ewaluacja projektów i kończenie sprawozdań 
 
Jednocześnie przez cały rok: 
- prowadzone były działania promocyjne na rzecz kampanii czytania i innych programów Fundacji  
        na www, FB (blisko 20 tys. fanów) i You Tube, rozsyłany był  biuletyn do ok. 10 tys. odbiorców 
- utrzymywane były bieżące kontakty z Liderami i Koordynatorami kampanii czytania i rozsyłane na 
        życzenie materiały edukacyjno-promocyjne Fundacji  
- trwała promocja książek z konkursu im. Astrid Lindgren, kolekcji „Cala Polska czyta dzieciom”,  
        „Gorzkiej czekolady”, „Pierwszej Książki Mojego Dziecka”, poradników „Z dzieckiem w świat 
        wartości” i „Wychowanie przez czytanie” 
-  czytane były nadsyłane do oceny książki i utrzymywane kontakty z autorami i wydawnictwami 
- Złota Lista polecanych książek dla dzieci i młodzieży była wzbogacana o nowe tytuły  
- kontynuowany był program „Rodzinne czytanie” – wzrastała liczba Klubów Czytających Rodzin 
- poszukiwani byli Sponsorzy dla projektów Fundacji 
- trwał monitoring mediów oraz obecności Fundacji w mediach społecznościowych 
- odbywały się spotkania z wolontariuszami, ich szkolenie i zatrudnianie do konkretnych zadań 
- prowadzona była współpraca z Wydawnictwem Literatura w zakresie umów licencyjnych 
 
Ze względu na czasowe zawieszenie przyjmowania nowych zgłoszeń Liderów i Koordynatorów 
kampanii czytania (spowodowane przebudową mechanizmu rejestracji), ich stan liczbowy na  
31.12. 2017 r. nie uległ zmianie w porównaniu do 31.12. 2016 r. Liczba Liderów i Koordynatorów 
czytających placówek oraz Klubów wg stanu na 31 grudnia 2017 wynosiła:   
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Liderzy i Koordynatorzy – 9240 
Czytające szkoły – 3255 
Czytające Przedszkola – 3825 
Kluby Czytających Rodzin - 75 
  
 
Główne zdarzenia prawne o skutkach finansowych: 
 
W 2017 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., 2014 r. i 2016 r. zostały prolongowane.        
W 2017 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 
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 2017 polegała na: 

- reklamowaniu Sponsorów poprzez zamieszczanie ich logotypów na stronach internetowych 
Fundacji (www.calapolskaczytadzieciom.pl, www.RodzinneCzytanie.pl), na drukowanych przez 
Fundację materiałach promocyjnych (plakaty, zakładki) oraz  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…” „Pierwszej Książki Mojego Dziecka”, zakupionych w wydawnictwach po 
cenach hurtowych, oraz Autografnika. 

- odpłatnym prowadzeniu szkoleń. 

Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczany w całości 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 2017: 
 
Uchwała nr 1 z dnia 5 kwietnia  – przyjęcie sprawozdania finansowego za 2016 r. 
Uchwała nr 2 z dnia 5 kwietnia  – przyjęcie sprawozdania merytorycznego za 2016 r. 

http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/
http://www.rodzinneczytanie.pl/


6 
 

Uchwała nr 3 z dnia 5 kwietnia  – podjęcie decyzji o rekomendowaniu przez Zarząd Radzie 
Fundacji, aby zysk netto za 2016 r. przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych, 
a pozostałą kwotę przeznaczyć na działalność statutową Fundacji  

Uchwała nr 4 z dnia 5 kwietnia – przyjęcie planów na 2017 r. i strategii Fundacji 
Odpisy uchwał w załączeniu. 
 
5. Przychody Fundacji w 2017 r.:  1 011 657,92 zł 
w tym: 

- darowizny od osób fizycznych 151 145,00 zł 

- wpłaty 1% podatku od osób fizycznych 49 768,07 zł 

- darowizny od osób prawnych 79 900 zł 

- granty od osób prawnych) 0 zł  

- środki z budżetu państwa (granty Ministra Kultury 

                                         i Dziedzictwa Narodowego)                                         433 200,00 zł 

- przychód z działalności gospodarczej (26,7 % przychodów ogółem) 270 160,72 zł  

- przychody finansowe – odsetki od lokat bankowych 131,95 zł 

- przychody finansowe – inne (umorzenie odsetek od pożyczek) 24 900,00 zł 

- pozostałe przychody – udostępnienie miejsca parkingowego, zwrot kosztów 1309,70 zł 

- pozostałe przychody – różnice z zaokrągleń 4,27 zł 

  
Fundacja nie prowadziła odpłatnej działalności statutowej. 
Wynik na działalności gospodarczej – zysk 219 157,31  zł 
 
6. Koszty Fundacji: 954 237,79 zł 
w tym: 

- realizacja celów statutowych  628 722,54 zł 

- administracja związana z działalnością statutową 237 395,72 zł 

- działalność gospodarcza 51 003,41 zł 

- koszty finansowe  32 060,08 zł 

- pozostałe koszty 5 056,04 zł 
 
 
7. Zatrudnienie w Fundacji w roku 2017 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, 1 etat  
Dyrektor Regionalny i trener – 1 osoba, 1 etat (w Szczecinie); 
Dyrektor Programowy – 1 osoba, 1 etat  (w Toruniu)  
Dyrektor Finansowy  – 1 osoba, 1 etat  
Kierownik Finansowy – 1 osoba, 1 etat (urlop wychowawczy); 
Specjalista ds. Promocji i PR – 1 osoba, 1 etat (urlop wychowawczy); 
 
Fundacja nie zatrudniała osób wyłącznie w działalności gospodarczej.  
 
Łączna kwota wynagrodzeń z tytułu umów o pracę w 2017 r. – 217.669,75 zł brutto,  
w tym: 
podstawowe wynagrodzenia– 217.669,75 zł brutto.  
 
Fundacja nie wypłacała nagród, premii ani innych świadczeń.  
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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 
67.525,53 zł z tytułu 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 i o dzieło wyniosły 162.992,69 zł 
brutto. 
 
Fundacja nie udzielała pożyczek. 
 
Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych (według stanu na dzień 31.12.2017 r.): 0 zł. 
 
Fundacja nie nabywała ani nie posiadała obligacji, udziałów ani akcji w spółkach prawa 
handlowego. 
 
W 2017 r. Fundacja nie nabywała nieruchomości. 
 
W 2017 r. Fundacja nie nabywała środków trwałych.  
 
Wartość aktywów Fundacji na koniec 2017 r. zgodnie ze sprawozdaniem finansowym wynosiła  
826 721,19 zł. 
Wartość zobowiązań Fundacji na koniec 2017 r. zgodnie ze sprawozdaniem finansowym wynosiła 
704 602,96 zł.  (kredyt za lokal, pożyczki, zobowiązania z tyt. dostaw i usług) . 
 
8. Działalność zlecona przez podmioty państwowe i samorządowe 

Grant ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - kwota dotacji 433 200 zł –Program 
"Wychowanie przez czytanie” w ramach kampanii społecznej "Cała Polska czyta dzieciom" 2017. 
Umowa nr 01371/17/FPK/IK z dnia 12.04.2017 r., wraz z Aneksem z dnia 20.12.2017 r. (Aneks 
dotyczył przesunięć w budżecie pomiędzy poszczególnymi pozycjami nie zmieniającymi ogólnej 
kwoty dotacji). 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 2017 r. w Fundacji nie były przeprowadzane kontrole. 


