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Dotyczy sprawozdania z działalności Henryk Fund~cii za rok 2018. 

W związku z obowiązkiem złożenia sprawozdania z działalności Fundacji za rok 2018 
uprzejmie informuję, iż w roku 2018 Henryk Fundacja w sprawozdawczym okresie 
prowadziła wyłącznie działalność statutową i uzyskała następujące przychody: 

Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 23100 zł. 

Darowizny i wpłaty osób fazycznych 8180,40 zł. 

Poniżej sprawozdanie w formacie określonym przez Rozporządzenie MKiDN z dnia 8 maja 
2001 roku (Dz.Ustaw nr.50 poz.529): 

1. Rozporządzenia nie wystąpiły w roku 2018. 

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej: 
Zgodnie z zapisami z statutu podmiotu: 
" Celami Fundacji są: 
a) wspieranie rozwoju kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i tradycji 
b) stworzenie silnego środowiska artystycznego, które pośrednio wspierałoby działalność 

i rozwój Fundacji jako mecenasa kultury i sztuki, 
c) działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania z naciskiem na kształcenie 

w zakresie wrażliwości społecznej, otwartości, humanitaryzmu, etyki i filozofii, 
d) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, zwłaszcza w 

zakresie akcji wolontariackich polegających na współpracy oraz wymianie doświadczeń 
ze wspólnotami i społecznościami lokalnymi, 

e) wspieranie procesów demokratycznych, oddolnych inicjatyw i rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego otwartego na różnice, 

f) inicjowanie i wspieranie współpracy interdyscyplinarnej między środowiskami naukowymi 
i artystycznymi, 



9) działanie na rzecz ogólnopolskiej i międzynarodowej współpracy środowisk twórczych, 
h) promowanie i prowadzenie działalności na rzecz grup społecznie dyskryminowanych we 

wszystkich dziedzinach życia, w sferze prywatnej i publicznej, ze względu m.in. na: 
pochodzenie, płeć, status społeczny, orientacje seksualną, stan zdrowia, poziom 
sprawności, miejsce zamieszkania, rodzaj wykonywanej pracy lub działalności, a także ze 
względu na inne przesłanki, 

i) działalność wspierająca rozwój przedsiębiorczości, szczególnie w zakresie kształtowania 
umiejętności współpracy I pracy metodą projektu, 

j) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo 
organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie 
realizacji zadań pożytku publicznego określonych tą ustawą. 

Cele Fundacji, o których mowa w ust. 1, realizowane będą poprzez: 
a) organizowanie i finansowanie: wystaw artystycznych promujących młodych i obiecujących 

polskich artystów, stypendiów i nagród dla młodych artystów, konferencji, seminariów, 
imprez, konkursów w kraju i za granicą i kampanii informacyjnych związanych z celami 
działania Fundacji, 

b) działalność artystyczną, projektową, organizacyjną, informacyjną, edukacyjną, badawczą 
w zakresie określonym w celach statutowych, 

c) prowadzenie warsztatów artystycznych, edukacyjnych, szkoleniowych oraz udostępnianie 
materiałów związanych z celami działania Fundacji, 

d) działalność informacyjną i wydawniczą oraz redagowanie i prowadzenie serwisów 
internetowych czy innych form udostępniania wiedzy związanych z celami działania 
Fundacji, 

e) współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi 
działającymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie objętymi celami Fundacji, 

f) współpracę z zagranicznymi instytucjami i organizacjami w zakresie objętym celami 
Fundacji, 

g) skupianie wokół celu Fundacji artystów, krytyków, miłośników sztuki, przedstawicielstwa 
zagraniczne, a także przystępowanie do spółek i fundacji, 

h) opiniowanie projektów oraz działań o charakterze twórczym, badawczym i edukacyjnym, 
i) prowadzenie ośrodka działań twórczych oraz programu szkoleniowo-warsztatowego 

będącego forum spotkań, pracy i wymiany doświadczeń w obrębie zagadnień leżących w 
kręgu zainteresowań fundacji, 

j) wspieranie interesów grup dyskryminowanych społecznie, promowanie ich działań 
społecznych, artystycznych, edukacyjnych, naukowych, 

k) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży filozoficznego nastawienia do świata, 
humanitarnych i rozwojowych wzorców zachowań oraz umiejętności etycznego 
postępowania, 

I) organizowanie wyjazdów wolontariuszy, 
m) pozyskiwanie dotacji i grantów na działalność statutową od instytucji publicznych, firm i 

osób prywatnych w Polsce i zagranicą, 
n) organizowanie zbiórek publicznych." 

2. Nie prowadzi działalności gospodarczej nie jest wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS. 
3. Uchwały Fundacji: 
a) Uchwała Walnego Zebrania Członków nr 1/03/2019 o zmianie statutu Fundacji HENRYK 
FUNDACJA 
b) Uchwała Walnego Zebrania Członków nr 2/05/2018 o zmianie statutu Fundacji 
FUNDACJA 13-31 
4. Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 23 100 zł. 
Darowizny i wpłaty osób fizycznych 8180,40 zł. 
Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej. 



5. Koszty re~l~zacji celów statutowych 23436 36 ł 
Koszty administracyjne . ' z · , 
K ty d · ł rne wystąpiły 

osz z1a alności gospodarczej nie st . ' 
Pozostałe koszty (bankowe) ~2:piły, 
Fundacja osiągnęła k b tt ,

44 zł, 
zys ru O za 2017 rok w wysokości 7515,60 zł. 

6. a) Fundacja nie zatrudnia osób · 
dzieło. na umowę O pracę a Jedynie osoby na umowę zlecenie i o 

b) ~ynagrodzenie z tytułu umów o pracę nie wypłacono. 
c) rne dotyczy, 

d) Wydatk~ na_wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie i o dzieło wyniosły 18400 zł, 
e) FundaCJa rne udzielała w 2018 roku pożyczek, 
f) Fundacja nie nabywała obligacji ani udziałów, 
g) Fundacja nie nabywała nieruchomości, 
h) Fundacja nie nabywała środków trwałych, 
i) Wartość aktywów na dzień 31.12.2018 wyniosła 8177,145 zł, zobowiązania Fundacji 
wyniosły na dzień 31.12.2018 - 6066,04 zł. 

7. W roku 2017 Fundacja zawarła z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowę o 
dotację. W 2018 roku została wpłacona druga transza dotacji w wysokości 23 100 zł. 

8. Złożono deklarację CIT-8 za 2018 w której wykazano dochód wolny od podatku z 
przeznaczeniem na cele statutowe. 
Fundacja wystawiła w 2018 roku 5 egzemplarzy PIT-11 dla zleceniobiorców z którymi 
zawarła umowy cywilnoprawne. 
Fundacja wystawiła zbiorczą deklaracje roczną PIT-4R w której wykazała podatek do zapłaty 
na łączną kwotę 772zł. Podatek został wpłacony w grudniu 2018 roku. 
W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie była prowadzona żadna kontrola. 

Z wyrazami szacunku 
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Prezes Zarządu Fundacji 
Mateusz Piegza 

Wicdeźes 

Wiceprezes Zarządu Fundacji 
Aleksander Celusta 










