Sprawozdanie merytoryczne
z działalności Fundacji Rodziny Waksmundzkich PROJAN
w 2010 roku

Fundacja Rodziny Waksmundzkich „PROJAN" istnieje od 13 stycznia 2009 r.
Fundacja stawia sobie za cel wspieranie rozwoju polskiego społeczeństwa w takich obszarach jak
ochrona zdrowia, opieka i pomoc społeczna, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka nad
zabytkami, ochrona środowiska oraz rozwój gospodarki i nauki, w tym w szczególności podejmowanie
działań na rzecz postępu cywilizacyjnego oraz walki z wykluczeniem społecznym.

B. DANE WYMAGANE PRZEZ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji
(Dz.U.01.50.529):
1) Fundacja Rodziny Waksmundzkich „PROJAN"
00 - 738 Warszawa, ul. Sielecka 39 lok. 6
wpisana do KRS dnia 26 marca 2009 r.
nr KRS 0000326507
nr REGON 141802032
2) Dane członków zarządu fundacji:
Prezes Zarządu:
Justyna Cyran - Waksmundzka
I Wice - Prezes Zarządu:
Katarzyna Waksmundzka
II Wice - Prezes Zarządu:
Przemysław Tomasz Miliński
3) Cele statutowe fundacji:
Zgodnie z par. 5 Statutu Fundacji z dnia 13 stycznia 2009 r., zmienionego uchwałą z dnia 5 marca
2009 r.:
„Celem Fundacji jest działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego,
zwłaszcza w obszarach takich jak ochrona zdrowia, opieka i pomoc społeczna, oświata i
wychowanie, kultura i sztuka, opieka nad zabytkami, ochrona środowiska, rozwój gospodarki i
nauki, w tym w szczególności podejmowanie działań na rzecz postępu cywilizacyjnego oraz walki
z wykluczeniem społecznym.”
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4) Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a
także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych:
Zasady, formy i zakres działalności statutowej: środki:
Zgodnie z par. 6 Statutu, Fundacja realizuje cele, o których mowa w § 5 Statutu, prowadząc (bądź
wspierając, w szczególności finansowo, rzeczowo lub organizacyjnie, podmioty prowadzące):
1. działania służące wyrównywaniu szans grup i jednostek słabszych lub zagrożonych
społecznym wykluczeniem,
2. działania na rzecz profilaktyki zdrowotnej i bezpiecznego stylu życia, pomocy w ratowaniu
zdrowia i życia, umniejszania przykrości związanych z pobytem w placówce medycznej,
pomocy w radzeniu sobie ze złą diagnozą medyczną,
3. działania wspomagające rozwój społeczności lokalnych, wspólnot samorządowych, organizacji
pozarządowych oraz innych instytucji i osób działających na rzecz dobra publicznego w
różnych dziedzinach życia społecznego (m.in. w ochronie zdrowia, edukacji i wychowaniu,
sporcie i rekreacji, kulturze i sztuce, informacji, nauce, przedsiębiorczości, ochronie
środowiska, pomocy społecznej i humanitarnej, działalności charytatywnej, wolontariacie),
4. programy badawcze, naukowe, informacyjne i wydawnicze służące zdobywaniu, zgłębianiu i
upowszechnianiu wiedzy z zakresu zjawisk społecznych, ekonomicznych i kulturalnych
istotnych ze względu na cele Fundacji,
5. programy stypendialne i szkoleniowe dla uczniów i studentów wszelkiego rodzaju szkół,
wolontariuszy i specjalistów z różnych dziedzin,
6. współpracę krajową i międzynarodową na rzecz rozwoju demokracji, gospodarki, edukacji,
nauki, kultury, ochrony zdrowia i środowiska, pomocy społecznej i humanitarnej, wymiany
informacji, pokojowego i harmonijnego współistnienia ludzi różnych narodowości, kultur i
wyznań,
7. działania służące promocji i upowszechnianiu zasad społeczeństwa obywatelskiego,
demokratycznego państwa prawnego oraz społecznej gospodarki rynkowej,
8. działania na rzecz ochrony praw i swobód wszystkich grup, mniejszości i jednostek,
9. działania rozwijające i promujące społeczną aktywność i odpowiedzialność,
10. działania na rzecz obiektów pamięci i kultu oraz zabytków,
działania na rzecz dziedzictwa kulturowego i narodowego.
Realizacja celów statutowych i opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach
finansowych:
W roku 2010 Fundacja podjęła następujące działania:
1. w ramach celu Fundacji określonego w Statucie jako działanie na rzecz wszechstronnego
rozwoju społeczeństwa polskiego i walki z wykluczeniem społecznym w obszarach takich jak
ochrona zdrowia, pomoc społeczna, oświata i wychowanie poprzez realizację w 2010 r.
programu „PROrodzinie", powstałego na mocy uchwały Zarządu Fundacji z dnia 22 grudnia
2009 r. (szczegółowe działania podjęte w ramach tego programu zostały opisane w różnych
punktach poniżej);
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2. w ramach celu Fundacji określonego w Statucie jako działanie na rzecz wszechstronnego
rozwoju społeczeństwa polskiego i walki z wykluczeniem społecznym w obszarach takich jak
pomoc społeczna, oświata i wychowanie poprzez zorganizowanie wiosennego weekendu w
Bałtowie dla dzieci z Rodziny Zastępczej w Rudołtowicach (obecnie mieszkającej w
Pszczynie), jak również wyjazdu wakacyjnego dla tych dzieci oraz dla dzieci z Rodzinnego
Domu Dziecka w Białogardzie:
a. wiosenny Weekend w Bałtowie: od 2010 roku Fundacja pomaga Rodzinie Zastępczej w
Pszczynie (kiedyś w Rudołtowicach). W maju (07-09.05.2010 r.) Fundacja zaprosiła dzieci
wraz z opiekunami na weekend do Bałtowa - do JuraParku. Program wycieczki obejmował
między innymi wyprawę śladami dinozaurów, podróż do Zwierzyńca Bałtowskiego, warsztaty
plastyczne, przejazd kolejką, spływ rzeką Kamienną, jak również seans 5D oraz zwiedzanie
starego młyna;
b. na przełomie czerwca i lipca 2010 roku Fundacja zorganizowała i sfinansowała dzieciom z
Rodziny Zastępczej w Rudołowicach (obecnie w Pszczynie) wakacje w Gdańsku. Dzieci
zamieszkały w ośrodku wypoczynkowym poza centrum miasta, przy plaży w Jelitkowie. Poza
plażowaniem dzieciom zostały zapewnione m.in. następujące atrakcje: wycieczki: do Zoo w
Gdańsku Oliwie (przejazd kolejką po ogrodzie zoologicznym, mały park linowy, karmienie
zwierząt w Małym Zoo); do Parku Oliwskiego (zwiedzanie Kościoła i zabytkowych organów);
do Sopotu (spacer po molo i ulicą Bohaterów Monte Cassino, wejście na latarnię); do Gdyni
(zwiedzanie oceanarium oraz żaglowca „Dar Pomorza"); Galeonem na Westerplatte
(zwiedzanie Starego Miasta); do Szymbarku (Odwrócony Dom, najdłuższa deska świata, Dom
Sybiraka, Bunkier Gryfa); tramwajem wodnym na Hel (zwiedzanie Latarni Morskiej oraz
Fokarium); wizyta w Aqua Parku; pokazy rzeźb z piasku na plaży; spacery z Gdańska do
Sopotu; seans filmowy w kinie.
w lipcu 2010 roku Fundacja zorganizowała i sfinansowała dzieciom z Rodzinnego Domu
Dziecka w Białogardzie wakacje w Zakopanem. Dzieci zamieszkały w ośrodku
wypoczynkowym na Antałówce. Dzieciom zostały zapewnione m.in. następujące atrakcje
pobyty w Aqua Parku i w Termach w Bukowinie Tatrzańskiej; wycieczki z przewodnikiem:
„Historia i romantyka Zakopanego": Starówka Zakopanego m.in. zabytkowa restauracja "U
Wnuka", Kościół, Cmentarz na Pęksowym Brzyzku, ulica Kościeliska, Willa Koliba oraz
Muzeum Stylu Zakopiańskiego, Krzeptówki, Kaplica Niepokalanego Serca Maryi, targ pod
Gubałówką, wjazd kolejką górską na szczyt Gubałówki, Żelazny Krzyż, zjazd kolejką górską
ze szczytu Gubałówki; „Dolina Kościeliska": spacer po Dolinie Kościeliskiej, zwiedzanie
Jaskini Mroźnej, wędrówka przez Halę Pisaną, wspinaczka; „Kuźnice, Kalatówki, Hala
Kondratowa": zwiedzanie Kuźnic, przejście na Kalatówki, Polana Reglowa, wędrówka do Hali
Kondratowej; „Dolina Strążyska": spacer po Dolinie Strążyskiej, Polana Strążyska oraz
wodospad Siklawica; „Morskie Oko": dojazd z Zakopanego do Palenicy Białczańskiej,
przejażdżka tramwajem konnym do Polany Włosienicy, wędrówka do Morskiego Oka i spacer
dookoła jeziora; „Spływ Dunajcem": przejazd przez Nowy Targ do Dębna, zwiedzanie
zabytkowego Kościółka, przejazd do Niedzicy, zwiedzanie Zamku Niedzickiego, przejazd do
Strona 3 z 9

Sromowiec Kątów, spływ drewnianymi tratwami Dunajcem; wieczór folklorystyczny spotkanie w karczmie regionalnej z góralskimi muzykami i bajarzami - prezentacja kuchni
góralskiej, instrumentów muzycznych z regionu Podhala, elementów stroju góralskiego oraz
tańca; spacery po Krupówkach, przejażdżka bryczką, gry i zabawy.
3. w ramach celu Fundacji określonego w Statucie jako działanie na rzecz wszechstronnego
rozwoju społeczeństwa polskiego i walki z wykluczeniem społecznym w obszarach takich jak
pomoc społeczna lub ochrona zdrowia poprzez udzielanie darowizn dla potrzebujących dzieci
na badania, szczepienia, ubrania, remonty i etc.:
a. w maju i w lipcu 2010 r. Fundacja udzieliła darowizny finansowej na świadczenia
medyczne dla dzieci z rodziny zastępczej w Rudołtowicach (obecnie w Pszczynie) -m.in.
na szczepienia i badania krwi oraz badania diagnostyczne;
b. w październiku 2010 roku Fundacja udzieliła darowizny finansowej na rzecz dzieci z
Rodziny Zastępczej z Rudołtowic (obecnie Pszczyna) z przeznaczeniem na zakup
materiałów budowlanych - piasku płukanego, cementu, bloczków betonowych, styropianu
twardego, potrzebnych do remontu budynku, do którego rodzina się przeprowadziła;
c. w listopadzie 2010 r. Fundacja udzieliła darowizny finansowej na rzecz dzieci z Rodziny
Zastępczej z Rudołtowic (obecnie Pszczyna) z przeznaczeniem na zakup odzieży zimowej
dla dzieci;
d. w listopadzie 2010 r. Fundacja udzieliła także darowizny finansowej na rzecz dzieci z
Rodzinnego Domu Dziecka w Białogardzie z przeznaczeniem na zakup odzieży zimowej
dla dzieci.

4. w ramach celu Fundacji określonego w Statucie jako działanie na rzecz wszechstronnego
rozwoju społeczeństwa polskiego i walki z wykluczeniem społecznym w obszarach takich jak
pomoc społeczna, ochrona zdrowia, oświata i wychowanie poprzez organizację dla
potrzebujących dzieci turnusów terapeutycznych i terapii stacjonarnych:
a. w sierpniu 2010 roku Fundacja zorganizowała i sfinansowała dwójce dzieci z Rodzinnego
Domu Dziecka w Białogardzie turnus terapeutyczny nad morzem w Ostrowie. Dzieci
zamieszkały w ośrodku wypoczynkowym położonym pomiędzy znanymi kurortami:
Karwią i Jastrzębią Górą. Każde dziecko miało codziennie pół godziny indywidualnych
zajęć z logopedą - reedukatorem i pół godziny ćwiczeń Dennisona w grupie. Program
terapii był dopasowany do indywidualnych problemów dzieci. Poza terapią dzieciom
zostały zapewnione m.in. następujące atrakcje: całodzienna wycieczka na Hel; gry
terenowe; turnieje gier świetlicowych; konkurs plastyczny; festiwal piosenki; zawody
sportowe; dyskoteki; wieczór konkursów; inscenizacja legend znad morza;
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b. od listopada 2010 r. Fundacja finansuje terapię zaburzeń rozwoju w grupie dla dwójki
dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka w Białogardzie;
5. w ramach celu Fundacji określonego w Statucie jako działanie na rzecz wszechstronnego
rozwoju społeczeństwa polskiego i walki z wykluczeniem społecznym w obszarach takich jak
pomoc społeczna, ochrona zdrowia, oświata i wychowanie poprzez organizację dla
potrzebujących dzieci zajęć nauki pływania oraz nauki języków obcych:
a. od października 2010 roku Fundacja finansuje zajęcia nauki doskonalenia pływania dla
pięciorga dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka w Białogardzie. Zajęcia odbywają się na
basenie należącym do Szpitala Powiatowego w Białogardzie. Dzieci uczęszczające na
lekcje są szkolone przez instruktora;
b. od października 2010 roku Fundacja finansuje naukę języka angielskiego dla pięciorga
dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka w Białogardzie. Kursy realizowane są przez Szkołę
Języków Obcych Englishworld z siedzibą w Białogardzie;
c. od października 2010 roku Fundacja finansowała także indywidualną naukę języka
angielskiego dla trójki dzieci z Rodziny Zastępczej w Rudołtowicach (obecnie Pszczyna).

6. w ramach celu Fundacji określonego w Statucie jako działanie na rzecz wszechstronnego
rozwoju społeczeństwa polskiego i walki z wykluczeniem społecznym w obszarach takich jak
pomoc społeczna, oświata i wychowanie poprzez wspieranie przedsięwzięć na rzecz ubogich
lub osamotnionych dzieci organizowanych przez podmioty zewnętrzne:
a. w lipcu 2010 r. Fundacja wsparła „Wakacje Tynieckie". Parafia Rzymsko-Katolicka św.
Apostołów Piotra i Pawła w Tyńcu organizuje je co roku w Warszawie dla ubogiej
młodzieży ze swojego miasta. Fundacja sfinansowała jedną z tegorocznych atrakcji
„Wakacji Tynieckich" - warsztaty taneczne dla 32 dziewcząt;
b. w grudniu 2010 r. Fundacja udzieliła darowizny finansowej na rzecz dzieci z Domu
Dziecka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Warszawie, ul. Paprociowa
2, na zakup sprzętu kuchennego do Domu Dziecka - zmywarki oraz krajalnicy.
7. w ramach celu Fundacji określonego w Statucie jako działanie na rzecz wszechstronnego
rozwoju społeczeństwa polskiego w obszarze takim jak ochrona zdrowia poprzez udzielanie
cyklicznych darowizn na rzecz Kamila Adamskiego:
Od stycznia 2010 r. Fundacja udziela kwartalnie darowizny finansowej na rehabilitację Kamila
cierpiącego na chorobę genetyczną o nazwie Zespół Lowe. Kamil wymaga opieki
okulistycznej, nefrologicznej i neurologicznej. Konieczna jest intensywna i wieloletnia
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rehabilitacja. Kamilek jest pod stałą opieką także takich specjalistów jak: audiolog, gastrolog,
genetyk, fizjoterapeuta, logopeda, ortopeda, psycholog, rehabilitant wzroku, urolog. Kamil
uczęszcza także do poradni metabolicznej i codziennie uczestniczy w usprawniających go
zajęciach. Rehabilitacja ruchowa odbywa się 3 razy w tygodniu. Pozostałe dni to spotkania z
różnymi specjalistami lub terapeutami.
8. w ramach celu Fundacji określonego w Statucie jako działanie na rzecz wszechstronnego
rozwoju społeczeństwa polskiego i walki z wykluczeniem społecznym w obszarach takich jak
ochrona zdrowia i pomoc społeczna poprzez przyjęcie w sierpniu 2010 r. do realizacji
programu PROsenior - skierowanego do osób starszych:
a. w celu rozeznania się w potrzebach warszawskich seniorów, skonkretyzowania programu
PROsenior, zebrania informacji na temat oferty kierowanej do osób starszych oraz ich
rzeczywistych potrzeb, w marcu 2010 r. Fundacja zleciła przeprowadzenie badań rynkowych
oraz przygotowanie na ich podstawie raportu badawczego dotyczącego sytuacji osób
starszych. Celem było także zdefiniowanie grupy osób, która mogłaby być beneficjentami
działań Fundacji, jak i rodzaju działań, jakie mogą być podejmowane przez Fundację na rzecz
osób starszych;
b. 1 października 2010 roku obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Z tej
okazji Fundacja zorganizowała „Wieczór dla Seniora" i zainaugurowała program
„PROsenior". „Wieczór" odbył się 30 września w Warszawie, w Restauracji „Cafe
Mozaika", przy ul. Puławskiej 53. Wstęp na spotkanie był bezpłatny, obowiązywały
imienne zaproszenia. Jedną z atrakcji wieczoru był występ Krystyny Sienkiewicz. Gościem
był także Pan Wojciech Turkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Mokotów. Seniorzy z
okazji swojego święta mogli pogłębić więź pokoleniową oraz miło spędzić czas przy
muzyce z „tamtych" lat.
9. Ponadto, Fundacja podjęła w 2010 r. działania:
a. przyjmowała darowizny na cele statutowe,
b. związane z wypełnieniem obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych
osobowych (wprowadzenie polityki bezpieczeństwa danych osobowych, instrukcji
zarządzania systemem informatycznym oraz wyznaczenie koordynatora),
c. związane z wypełnieniem obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu
finansowania terroryzmu i praniu pieniędzy (wprowadzenie procedury oraz wyznaczenie
koordynatora),
d. związane z opłacaniem abonamentu radiowego,
e. związane z uzyskiwaniem profesjonalnej pomocy prawnej na rzecz Fundacji,
f. związane z prowadzeniem strony WWW Fundacji.

5) Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego:
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej;
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6) Odpisy uchwał zarządu fundacji:
W załączeniu;
7) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek,
zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i
budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów
statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń:
W roku 2010 przychody ogółem Fundacji wyniosły 185.271,83 zł.
Na tę sumę złożyły się przychody z działalności statutowej w kwocie 185.000 zł oraz przychody
finansowe w kwocie 271,83 zł.
Źródłem uzyskania tych przychodów były:
a. Darowizny pieniężne w kwocie 185.000 zł,
b. Odsetki od lokat bankowych w kwocie 271,83 zł,
Źródłem przychodów w 2010 roku były głównie darowizny od osób fizycznych.

8) Informacja o poniesionych kosztach na:
a)realizację celów statutowych:
Ogółem koszty na realizację celów statutowych wyniosły 86.325,33 zł, z czego:
-koszty realizacji zadań statutowych - 70.939,33 zł
-darowizny - 15.386 zł
b)administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.):
Ogółem koszty administracyjne wyniosły 108.022,87 zł, z czego:
-zużycie materiałów i energii - 10.526,70 zł
-usługi obce - 94.669,89 zł
-podatki i opłaty - 0 zł
-amortyzacja - 2.286,24zł
-pozostałe koszty - 540,04 zł
c) działalność gospodarcza
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
d)pozostałe koszty:
Fundacja nie poniosła w 2010 r. innych kosztów.
9) Dane o:
a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z
wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:
Fundacja nikogo nie zatrudnia. Sprawowanie funkcji w Fundacji jest honorowe (zgodnie z par. 14
i 23 Statutu);
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b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia,
nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób
zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:
nie dotyczy;
c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie
członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie
działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne
świadczenia:
nie dotyczy;
d)wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia:
nie dotyczy - umów takich Fundacja nie zawierała;
e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości,
ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem
podstawy statutowej udzielania takich pożyczek:
Fundacja nie udzieliła żadnej pożyczki;
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:
Fundacja podpisała umowę na prowadzenie rachunku bankowego z Bankiem BPH S.A.;
nr rachunku bankowego: 36 1060 0076 0000 3210 0017 6466
Saldo rachunku bieżącego na dzień 31.12.2010 r. wyniosło: 14.572,76 zł.
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w
spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek:
Fundacja nie nabyła żadnych obligacji ani akcji, nie objęła też żadnych udziałów.
h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na
to nabycie:
Fundacja nie nabyła żadnej nieruchomości.
i) nabytych pozostałych środkach trwałych:
Struktura środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, stan na dzień 31.12.2010 r.:
1. Urządzenia i maszyny o wartości początkowej 8.556,92 zł, wartość netto 5.935,69 zł
2. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej 1.419,74 zł, wartość netto 0 zł.
i) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:
Suma bilansowa na dzień 31-12-2010 wyniosła 22.285,45 zł, z czego:
1. aktywa trwałe stanowiące środki trwałe wyniosły 5.935,69 zł, a aktywa obrotowe wyniosły
16.349,76 zł, na co złożyły się: należności krótkoterminowe i roszczenia w kwocie 46,48 zł,
środki pieniężne w kwocie 14.572,76 zł oraz krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w
kwocie 1730,52 zł
2. Fundusze własne wyniosły 19.589,90 zł, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania stanowiące
bieżące zobowiązania z tytułu dostaw wyniosły 2.695,55 zł.
10) Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi,
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej
działalności:
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Działalność taka nie została fundacji zlecona.
11) Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także
informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych:
Fundacja złożyła w terminach przewidzianych w przepisach podatkowych zeznanie CIT-8 wraz z
załącznikami CIT-D i CIT-8/O.
Fundacja jako organizacja pozarządowa realizuje cele zgodne z zapisami Ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych Art. 17 ust.1 pkt 4 i korzysta ze zwolnienia od podatku
dochodowego od osób prawnych.

12) W okresie sprawozdawczym w fundacji nie była przeprowadzona żadna kontrola.

Justyna Cyran – Waksmundzka
Prezes Zarządu
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