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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 

Fundacja „Twoje Dziedzictwo” 

ROK OBROTOWY 2017 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2017 rok                                      

1. Fundacja „Twoje Dziedzictwo” z siedzibą w Zielonce przy ul. Kolejowej 48, w czerwcu 2014 r. stała 

się organizacją pożytku publicznego. 

2. Fundacja nie posiada innych jednostek organizacyjnych. 

3. Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej. 

4. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, data rejestracji w KRS 13.02.2012 r. pod nr KRS 0000411151 w Rejestrze stowarzyszeń, 

innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 

REGON nr 145997038; nr NIP 125 16 15 567 

5. Zarząd Fundacji „Twoje Dziedzictwo”: 

Katarzyna Urszula Borowicz - Prezes Zarządu Fundacji „Twoje Dziedzictwo” 

Joanna Zofia Olbryś - Skarbnik Zarządu Fundacji „Twoje Dziedzictwo” 

Adrianna Alicja Markowicz - Sekretarz Zarządu Fundacji „Twoje Dziedzictwo” 

6. Określenie celów statutowych organizacji: 

Naczelnym zadaniem Fundacji jest ochrona i restauracja obiektów historycznych o charakterze 

obronnym, a także dworów, pałaców, zabytkowych założeń parkowych oraz innych budowli świadczących o 

ciągłości tradycji siedzib ziemiańskich i szlacheckich na przestrzeni wieków, oraz innych obiektów 

historycznych, jak również pielęgnowanie i krzewienie świadomości historycznej. 

Zadaniami Fundacji są: 

a) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej 

b) organizowanie słuchowisk, wykładów i paneli dyskusyjnych promujących wiedzę o Polskiej kulturze i 

tradycji  oraz o historii i kulturze terytorium Polski w wiekach poprzedzających powstanie państwa polskiego 

c) organizowanie kampanii społecznych mających na celu poszerzanie świadomości historycznej i kulturowej 

d) organizacja inscenizacji i rekonstrukcji historycznych 

e) promocja lokalnych grup i stowarzyszeń pielęgnujących lub odtwarzających lokalne tradycje ludowe 

f) ochrona dóbr sztuki, kultury i tradycji, 

g) działalność charytatywna, 

h) promocja i organizacja wolontariatu, 

i) organizacja koncertów i festiwali muzyki dawnej 

j) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między regionami, 

k) współpraca z wydziałami polskich wyższych uczelni zainteresowanymi tą problematyką oraz z polskimi 

instytucjami pełniącymi opiekę nad zabytkami, 

l) inspirowanie działań interdyscyplinarnych, skupianie wokół celów Fundacji twórców, artystów, uczonych i 

działaczy w kraju i zagranicą oraz udzielanie im pomocy w aktywizowaniu do działań na rzecz ochrony 

zabytków i promocji kultury i tradycji polskiej, 

m) włączanie spraw związanych z celami Fundacji w sieć międzynarodowych kontaktów służących ochronie 

zabytków, poprzez to zacieśnianie związków kultury polskiej z kulturą światową, 

n) utrzymywanie tematycznych kontaktów z Polonią (pod patronatem działających w Polsce instytucji i 

organizacji), 

o) wspomaganie inicjatyw społecznych zgodnych z ideami Fundacji. 

p) roztaczanie opieki nad „świadkami historii” – osobami, na oczach których kształtowała się najnowsza historia 

Polski i świata. 

q) ochrona dziedzictwa naturalnego 
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7. Fundacja została powołana na czas nieokreślony. 

8. Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 

9. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co 

najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych 

zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności. 

10. Zarząd fundacji podjął trzy uchwały. 

11. Rachunek wyników za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 

 

 

12. Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość 

A Przychody z działalności statutowej 76.537,81 

 Darowizny pieniężne 26.537,81 

Dotacje i dopłaty 50.000,00 

Zbiórki publiczne 0,00 

Pozostałe przychody określone statutem 0,00 

B Pozostałe przychody 0,00 

C Przychody finansowe 5,77 

Razem przychody 76.543,58 

13. Informacje o strukturze kosztów 

A Koszty realizacji zadań statutowych 8.163,87 

 Świadczenia pieniężne 8.163,87 

Świadczenia niepieniężne 0,00 

B  Koszty administracyjne 7.900,30 

 Amortyzacja 0,00 

Zużycie materiałów i energii  1.808,19 

Usługi obce 6.092,11 

Podatki i opłaty, w tym 0,00 
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- podatek akcyzowy 0,00 

Wynagrodzenia 0,00 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00 

Pozostałe koszty rodzajowe 0,00 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 

C Pozostałe koszty 105,90 

D Koszty finansowe 0,00 

Razem koszty 16.170,07 

14. W roku 2017 w strukturze Fundacji pracowało dziesięć osób: 

Katarzyna Urszula Borowicz – prezes Zarządu Fundacji 

Joanna Zofia Olbryś – skarbnik Zarządu Fundacji 

Adrianna Alicja Markowicz – sekretarz Zarządu Fundacji 

Emilia Joanna Borkowska – przewodnicząca Rady Fundacji 

Weronika Antosz – przedstawicielka Rady Fundacji 

Joanna Durlik-Marcinowska – przedstawicielka Rady Fundacji 

Izabela Nowakowska - przedstawicielka Rady Fundacji 

Juliusz Leonard Marcinowski - przewodniczący Rady Programowej 

Krzysztof Wartenberg – przedstawiciel Rady Programowej 

Patryk Kizny – przedstawiciel Rady Programowej 

Dorota Wacławik – przewodnicząca Rady Fundatorów 

oraz czterech wolontariuszy. 

15. Wszystkie osoby pracujące dla Fundacji pracują pro bono. 
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16. Przedmiot działalności statutowej Fundacji w roku 2017: 

 
Warszawa, dnia 29.06.2018  

Skarbnik Zarządu Fundacji Twoje Dziedzictwo 

Joanna Zofia Olbryś 


