Roczne sprawozdanie z działalności fundacji
za rok 2019

I. Dane fundacji
1. Nazwa fundacji

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

FUNDACJA INSTYTUT POLSKA PRZYSZŁOŚCI IM. STANISŁAWA LEMA
Kraj:
POLSKA

Województwo:
MAZOWIECKIE

Powiat:
WARSZAWA

Gmina:
WARSZAWA

Ulica:
ADAMA PŁUGA

Nr domu:

Nr lokalu:

Miejscowość:
WARSZAWA

Kod pocztowy:
02-047

50

3. REGON:

384523803

6. Dane członków zarządu
fundacji (wg aktualnego wpisu
w KRS)

4. Data wpisu w KRS:

03.10.2019

1

5. Nr KRS:

0000806444

Imię i nazwisko

Funkcja

Maciej Kawecki

Prezes Zarządu

II. Charakterystyka działalności fundacji w okresie sprawozdawczym
1. Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu)
Zgodnie z § 7 statutu Fundacji, jej celem statutowym jest:
•

•
•

•
•

•
•
•
•

•

Budowa Polski nowoczesnej, innowacyjnej oraz otwartej na najnowsze rozwiązania technologiczne oraz
rozwijanie na szeroką skalę dialogu społecznego – zwłaszcza między prawnikami, ekonomistami,
przedsiębiorcami, naukowcami, politykami, dziennikarzami, ludźmi kultury, artystami i instytucjami w zakresie
rozwoju nowych technologii i wyzwań związanych z funkcjonowaniem w społeczeństwie informacyjnym.
Przeciwdziałanie cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży i edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z
Internetu.
Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowemu osób starszych – w szczególności osób zamieszkałych obszary
wiejskie – edukacja obywateli, przedsiębiorców, administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych w
zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych, ochrony prywatności, możliwości wykorzystywania nowych
technologii do optymalizacji działań, czy metod przeciwdziałania negatywnym zjawiskom pojawiającym się w
cyberprzestrzeni.
Budowanie w Polakach świadomości związanej z korzyściami wynikającymi z rozwoju technologicznego oraz
promowanie bezpiecznych rozwiązań innowacyjnych.
Wsparcie polskich obywateli, administracji publicznej, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych w
zakresie bezpiecznego zarządzania danymi i możliwości wykorzystania nowych technologii dla osiągania
własnych celów.
Propagowanie idei rozwoju opartego na inwestowaniu w nowe technologie z jednoczesnym poszanowaniem
zasad ochrony prywatności.
Promowanie, wspieranie i upowszechnianie kultury polskiej, w tym literatury i sztuki, w szczególności związanej
z dziełem i osobą S. Lema i zagadnieniami obecnymi w jego twórczości i biografii.
Propagowanie twórczości Stanisława Lema.
Podnoszenie kompetencji cyfrowych, propagowanie idei bezpiecznego korzystania z nowych technologii i
przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom pojawiającym się w cyberprzestrzeni w zakresie kultury i edukacji
kulturalnej.
Edukacja kulturalna.

•

Wsparcie polskich obywateli, administracji publicznej, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz
spadkobierców Stanisława Lema w organizacji 100 rocznicy obchodów urodzin Stanisława Lema w 2021 roku
oraz podejmowanie w tym zakresie własnych inicjatyw.

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych (opis rzeczywiście
prowadzonej działalności statutowej w roku sprawozdawczym)
Fundacja rozpoczęła działalność dopiero w czwartym kwartale 2019 r. i w tym krótkim okresie zrealizowała projekt
edukacyjny w mieście Żary. Dzięki dotacji uzyskanej od lokalnego samorządu oraz dzięki wiedzy i doświadczeniu
członków jej zespołu Fundacji udało się przeprowadzić zajęcia na temat cyberprzemocy we wszystkich szkołach
podstawowych w Żarach.
Odbiorcami działań byli uczniowie klas 7-8 (w niektórych mniej licznych szkołach włączono dzieci z klas 6), ich rodzice i
nauczyciele. Łącznie udział w zajęciach wzięło ponad 800 osób (w tym ponad 500 uczniów, ponad 100 rodziców i ponad
150 nauczycieli).
Wszyscy uczestnicy zostali wyposażeni w wiedzę i umiejętności w zakresie wykrywania i przeciwdziałania
cyberprzemocy. Zajęcia dla uczniów miały charakter warsztatowy, podczas których dowiadywali się o różnicach między
hejtem a krytyką, dzieci zachęcane były do mówienia, jeśli są ofiarami cyberprzemocy, zaś te które mogą być jej
sprawcami dowiedziały się o konsekwencjach prawnych takich działań. Uczestnicy zajęć wykonywali także ćwiczenia
mające na celu rozpoznanie z jakim rodzajem cyberprzemocy mieli do czynienia – wyniki tych ćwiczeń omawiane były
na spotkaniach z rodzicami i nauczycielami. Rodzice zdobyli wiedzę na temat zjawisk w cyberprzestrzeni jak kradzież
tożsamości, patostreaming czy sexting oraz wiedzę o metodach reagowania na cyberprzemoc. Nauczyciele odbyli
szkolenie, na którym dowiedzieli się jak temat kontynuować i zagospodarować w swoich szkołach, otrzymali także
scenariusze lekcji na temat cyberprzemocy. Wszyscy uczestnicy zajęć zdobyli wiedzę z zakresu przeciwdziałania,
rozpoznawania i reagowania na cyberprzemoc.
3. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych

Fundacja otrzymała dotację od Miasta Żary w wysokości 10 000 zł, dzięki której mogła przeprowadzić bezpłatne zajęcia
dla wszystkich szkół podstawowych w Żarach.
Fundacja otrzymała również wpłaty od dwóch fundatorów w łącznej wysokości 20 000 zł (kapitał założycielski Fundacji).
W ramach działalności gospodarczej Fundacja zawarła umowę z Firmą SAS Instytut, zgodnie z którą ekspert i fundator
Fundacji – dr Maciej Kawecki wziął udział w edukacyjnym webinarze o ochronie danych osobowych, podczas którego
wyjaśniał złożone zagadnienia związane z wdrożeniem RODO. Za tą usługę Fundacja wystawiła fakturę na kwotę 15 000
zł.
4. Informacja czy fundacja prowadziła działalność gospodarczą (zaznaczyć
odpowiednie)

NIE

TAK

X

5. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS (należy podać
kody PKD działalności gospodarczej wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS wraz z ich opisem słownym oraz kody
i opis słowny faktycznie prowadzonej działalności gospodarczej)

85, 59, B, ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE SZKOLEŃ
73, 11, Z, SPONSORING
74, 90, , DORADZTWO
59, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ
DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
58, 11, Z, WYDAWANIE KSIĄŻEK
58, 14, Z, WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW
58, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

6. Odpisy uchwał zarządu fundacji
W okresie sprawozdawczym Zarząd podjął uchwałę nr 1/2019 dotyczącą powołania Julii Kluczyńskiej na pełnomocnika
Zarządu Fundacji ds. finansowych i udzielenia jej pełnomocnictwa do działania w imieniu Fundacji w zakresie czynności
zwykłego zarządu, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Fundacji do kwoty 5 000 zł.
III. Informacja o wysokości uzyskanych przychodach fundacji w okresie sprawozdawczym

1. Łączna kwota uzyskanych przychodów

Kwota (w podziale na formy płatności)
Przelew
Gotówka
25 003,0,-

a. Przychody z działalności statutowej

10 000,-

0,-

b. Przychody z działalności gospodarczej

15 000,-

0,-

c. Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe)

3,-

0,-

a. Przychody z działalności odpłatnej w ramach celów statutowych

0,-

0,-

b. Ze źródeł publicznych ogółem, w tym:

10 000,-

0,-

- Ze środków budżetu państwa

0,-

0,-

- Ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

10 000,-

0,-

e. Ze spadków, zapisów

0,-

0,-

f. Z darowizn

0,-

0,-

3,- z wynagrodzenia

0,-

2. Informacja o źródłach przychodów

g. Z innych źródeł (wskazać jakich)

określonego w art. 28
ustawy Ordynacja
podatkowa

3. Jeżeli prowadzona działalność gospodarcza
a. Wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej (tj. przychody minus koszty)

13 770,-

b. Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu
osiągniętego z pozostałych źródeł
IV. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

150 %

1. Koszty fundacji ogółem

Kwota (w podziale na formy płatności)
Przelew
Gotówka
22 060,75
0,-

a. Koszty realizacji celów statutowych

10 000,-

0,-

b. Koszty działalności gospodarczej

1 230,-

0,-

c. Koszty administracyjne (czynsze, opłaty pocztowe, telefoniczne
itp.)

10 830,75

0,-

d. Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

0,-

0,-

V. Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

1. Liczba osób w fundacji zatrudniona na podstawie stosunku pracy
(wg zajmowanego stanowiska)

0

a. Liczba osób zatrudniona wyłącznie w działalności gospodarczej

0

3. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez fundację
w okresie sprawozdawczym (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń)

17 998,-

a. Z tytułu umów o pracę (z podziałem na wynagrodzenia, nagrody,
premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych
wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności
gospodarczej)

0,-

b. Z tytułu umów zlecenie

Umowy zlecania: 13 500,Umowy o dzieło: 4 498,-

c. Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych Wynagrodzenie roczne (inne świadczenia):
organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością 1230 zł z tyt. usługi niezwiązanej z pełnioną
gospodarczą (z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie funkcją.
i inne świadczenia)
d. Wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia wypłaconego osobom kierującym wyłącznie
działalnością gospodarczą (z podziałem na wynagrodzenia,
nagrody, premie i inne świadczenia)

0,-

VI. Informacja o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym
1. Fundacja udzielała pożyczek pieniężnych (zaznaczyć odpowiednie)

NIE

X

TAK

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych
0,3. Wskazanie pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek
Nie dotyczy

4. Statutowa podstawa udzielenia pożyczek pieniężnych
Nie dotyczy

VII. Środki fundacji
1. Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych, ze wskazaniem banku w przypadku rachunku bankowego lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego)

10 695,61 zł (ING Bank Śląski S.A.)
2. Wysokość środków zgromadzonych w gotówce (należy podać dane na koniec roku 0,sprawozdawczego)
3. Wartość nabytych obligacji oraz 4. Dane o nabytych nieruchomościach, ich 5. Nabyte pozostałe środki trwałe
wielkość objętych udziałów lub przeznaczeniu oraz wysokości kwot
nabytych akcji w spółkach prawa wydatkowanych na to nabycie
handlowego ze wskazaniem tych
spółek

0,-

0,-

6. Dane o wartościach aktywów i zobowiązań fundacji ujętych
we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych
dla celów statystycznych

0,-

Aktywa

Zobowiązania

26 980,25

3 038,-

VIII. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania
zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności)
Zadanie publiczne Ogarnij hejt w szkole umowa WOS.525.10.2019 z Burmistrzem Miasta Żary
Kwota dotacji: 10 000,Wynik finansowy: 0,-

IX. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacja w sprawie
składanych deklaracji podatkowych
Fundacja opłaca zobowiązania podatkowe na bieżąco, złożyła deklarację CIT-8 za rok 2019 w dniu 2020-07-30 (w
terminie określonym przepisami o COVID-19)

X. Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
NIE
X
TAK
finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723, 1075, 1499 i 2215)
XI. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację 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

Fundacja nie przeprowadzała operacji gotówkowych w okresie sprawozdawczym.

XII. Informacja o przeprowadzanych kontrolach w fundacji
1. Informacja, czy w fundacji była przeprowadzona kontrola (zaznaczyć
odpowiednie)

NIE

X

TAK

2. 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.

