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Dotyczy sprawozdania z działalności Henryk Fundacii za rok 2019. 

W związku z obowiązkiem złożenia sprawozdania z działalności Fundacji za rok 2019 
uprzejmie informuję, iż w roku 2019 Henryk Fundacja w sprawozdawczym okresie prowadziła 
wyłącznie działalność statutową i uzyskała następujące przychody: 

a) Dotacja przyznana na podstawie otwartego konkursu Wydziału Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego Gminy Miejskiej Kraków w wysokości 20000,00 zł, 
b) Dotacja przyznana na podstawie konkursu „Male Granty" Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Malopolsklego w wysokości: 5000,00 zł, 
c) Dotacja przyznana na realizacja zadania publicznego w ramach festiwalu „Sztuka do 
rzeczy - Dizajn w Krakowie" organizowanego przez Wydział Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, wysokość dotacji: 18000,00 zł, 
d) Darowizny i wpłaty osób fizycznych w wysokości: 1370,00 zł 
RAZEM: 44370,00 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 2019. 

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, 



I 
d) działal~ość ~spomaga~ąca_ rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, zwłaszcza w 

zakresie akcJI ~~lontanack1ch polegających na współpracy oraz wymianie doświadczeń 
ze ~spól~otam1 1 społecznościami lokalnymi, 

e) wsp1erame _procesów demokratycznych, oddolnych inicjatyw i rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego otwartego na różnice 

f) ~nicjowanie i w~pieranie współpracy i~terdyscyplinamej między środowiskami naukowymi 
1 artystycznymi, 

g) działanie n_a ~zacz ogóln~pols~iej 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 1 

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 

4. Przychody fundacji wyniosły łącznie: 44370,00 zł, w tym: 
a) Dotacja przyznana na podstawie otwartego konkursu Wydziału Kultury I Dziedzictwa 
Narodowego Gminy Miejskiej Kraków w wysokości 20000,00 zł, 
b) Dotacja przyznana na podstawie konkursu „Małe Granty" Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego w wysokości: 5000,00 zł, 
c) Dotacja przyznana na realizacja zadania publicznego w ramach festiwalu „Sztuka do 
rzeczy - Dizajn w Krakowie" organizowanego przez Wydział Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, wysokość dotacji: 18000,00 zł, 
d) Darowizny i wpłaty osób fizycznych w wysokości: 1370,00 zł 
Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej. 

5. Koszty realizacji celów statutowych 40200,95 zł. , 
Koszty administracyjne nie wystąpiły, 
Koszty działalności gospodarczej nie wystąpiły, 
Pozostałe koszty (bankowe) 151,23 zł, 
Fundacja osiągnęła zysk brutto za 2019 rok w wysokości 4017,82 zł. 

6. a) Fundacja nie zatrudnia osób na umowę o pracę, a jedynie osoby na umowę zlecenie i o 
dzieło. 

b) wynagrodzenie z tytułu umów o pracę nie wypłacono. 
c) nie dotyczy, 
d) Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie i o dzieło wyniosły 15307 zł, 
e) Fundacja nie udzielała w 2019 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 31.12.2019 wyniosła 12194,96 zł, zobowiązania Fundacji 
wyniosły na dzień 31.12.2019- 10226,50 zł. 

7. W roku 2019 Fundacja zawarła następujące umowy: 
a) umowę z Wydziałem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Gminy Miejskiej Kraków na 
projekt „Kochanie, Zrobiliśmy Czarnobyl" w dn. 03.10.2019 na kwotę 20000,00 zł. Dotację 
wypłacono w roku 2019. 
b) umowę z Wydziałem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Gminy Miejskiej Kraków na 
projekt .Korzenie się, korzenie" w dn. 26.08.2019 na kwotę 18000,00 zł. Dotację wypłacono 
w roku 2019. 

c) umowę z Województwem Małopolskim na projekt „EKO-LOGICZNI. Cykl zajęć z zakresu 
edukacji ekologicznej wraz z badaniem" w dn. 27.06.2019 na kwotę 5000.00 zł. Dotację 
wypłacono w roku 2019. 



8. Złożono deklarację CIT-8 za 2019 w której wykazano dochód wolny od podatku z 
przeznaczeniem na cele statutowe. 
Fundacja wystawiła w 2019 roku 15 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 2170,35 zł. Podatek został wpłacony w grudniu 2019 roku. 
W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie była prowadzona żadna kontrola. 

Z wyrazami szacunku 

Prezes Zarządu Fun 
Mateusz Piegza 
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wzł 

z działalności statutowej 
;tatutowe 

IV. Dotacie 
eh 

alności statutowej 
Pozostałe przychody 

iałów i energii 
li. Usługi obce 
111. Podatki i opłaty 
IV. Wynagrodzenia i ubezpieczenia 
V. Amortyzacja 
Przychody finansowe 
Koszty finansowe 

lk zdarzeń nadzwyczajnych 

2019 

44 370,00 

19 370,00 

25 000,00 

40 200,95 

4189,05 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

151,23 

4 017,82 

I 0,00 
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2018 

23100,00 

0,00 

23100,00 

23438,38 

-338,38 

8 180,40 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

328,44 

7 515,80 

0,00 

7 515,60 
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na dzień 31 .12.2020 

AKTYWA stan na 
1 ooczatek roku 

A. AKTYWA TRWAŁE 0.00 
I. WARTOSCI NIEMATRIALNE I PRAWNE 
li. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE -

1. Sroclci trwale -
a oruntv tw tvm orawo uzvtkowania wieczvsteoo arui -
b b•JdvnkL lokale i obiel<łv inzvnierii IAliowei i wodne -
C urzad2enia techniczne i ·- I Y -
d środki transoortu -
e1 inne 

2. Srodki trwałe w budowie 
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 

IU. NALEZNOSCI DŁUGOTERMINOWE 
IV. Dt:.UGOTERMINCfNE ROZLICZENIA MIĘDZVOKRESOWE 

1. Ak1ywa z tytułu od~ podatku dochodowego 
2. lme rozticzeria , e 

B. AKTYWA OBROTOWE 8177.14 
I. ZAPASY 

1. Zaliczki na dostawv -
li. NALEZNOSCI KROTKOTERMINOWE -

2. Należności od nnzos1ałvdi iednostek -
a) z Muh• dostaw i usłuo. o okresie «nlatv: -

- do12 mie~ -
- · 12 miesiecv 

b\ ztvital, ,nnriatków -
c) inne 

UL INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 8 177 14 
1. Królkotem .nowe aktvwa finansowe -

a\ środki oienieżne i ime aktvwa oienie:tne 8177 14 
- środki Dienieżne w kasie i na rachunkach 817714 

2. IIYle inwestvcie któ1koterminowe 
IV. KRO KOTERMINOWE ROZLICZENIA MIEDZYOKRESO -

AKTYWA RAZEM 817714 . -

l 

40 

koniec roku 
ooo 

-
-
-
-
-
-

1219496 

-
-
-
-

12194 96 
-

12194 46 
12 19446 

-...._ 12194 96 
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stan na 

I DOr"7<itek roku 
A. FUNDUSZE WŁASNE 8177.14 

I. FUNDUSZ STATUTOWY 
li. FUNDUSZ Z AKTUALIZACJI WYCENY 
Ili. ZYSK NETTO 
IV. STRATA NETTO 

B. ZOBOWIA 76NIA I REZERWY NA ZOBOWIAZANIA 
I. ZOBOWIA7ANIA KRó TKOTERMINIOWE 

1. Wobec jednostek powiązanych 
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności : 

- do 12 miesięcy 
- powyzej 12 miesięcy 

b) inne 
2. Wobec nozostalvch iednostek 

a) kredvtv i oozvczki 
b) z Mułu emisii dłuznvch oaoierów wartościowvch 
c) inne zobowiazania finansowe 
d) z-tvt11łu dostaw i usłua o okresie wvmaaalności : 

- do 12 miesi<>~ 
- oowvzei 12 miesiecv 

e) zaliczki otrzvmane na dostawv 
n zobowi<i7<inia wekslowe 
a) z lvh•łu nndatków dotacii ceł ube7nieczeń i innvch 
h} z Mulu wvnaarodzeń 
i) inne 

3. Fundusze Sn<>Nalne 
li. ROZLICZENIA MIEDZVOKRESOWE 

RAZEM PASYWA 
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INFORMAOA DODATKOWA DO BILANSU ZA ROK 2019 

1. Henryk Fundacja nie posiada środków trwałych. 

2. Henryk Fundacja nie posiada gruntów użytkowanych wleczyścle . 

3. Henryk Fundacja nie posiada środków trwałych użytkowanych na podstawie umowy leasingu. 

4. Nie wystąpiły zobowiązania wobec budżetu państwa z tytułu uzyskania prawa własności 

budynków lub budowli. 

5. Henryk Fundacja osiągnęła zysk w wysokości 4017,82 zł, które przeznaczy na Fundusz 

Statutowy. 

6. Nie tworzono rezerw. 

7. Nie dokonano aktualizacji wartości należności. 

8. Brak zobowiązań długoterminowych . 

9. Brak czynnych i biernych rozliczeń między okresowych. 

10. Brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku Fundacji. 

11. Brak zobowiązań warunkowych. 

12. Brak odpisów aktualizujących środki trwałe. 

13. Brak odpisów aktualizujących wartość zapasów. 

14. Nie zaniechano działalności w w/w okresie. 

15. Fundacja sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. 

16. Brak inwestycji rozpoczętych. 

17. Brak nakładów na nie finansowe aktywa trwałe. 

18. Straty i zyski nadzwyczajne losowe nie wystąpiły. 

19. Fundacja nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych ze względu na wielkość 

zatrudnienia, przychód i sumy bilansowe. 

20. Nie zawarto nieuwzględnionych w bilansie umów, które by istotnie wpłynęły na sytuację 

majątkową, finansową i wynik finansowy. 

21. Fundacja nie zawierało istotnych transakcji na innych warunkach niż rynkowe ze stronami 

powiązanymi. 

22. Nie udzielono pożyczek osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i 

nadzorujących. 

23. Nie wypłacono wynagrodzenia dla biegłego rewidenta. 

24. W sprawozdaniu nie odnotowano żadnych zdarzeń dotyczących lat ubiegłych. 

25. Nie odnotowano żadnych zdarzeń w okresie po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w 

sprawozdaniu finansowym. 

26. W roku obrotowym nie nastąpiły zmiany zasad polityki rachunkowości. 

27. Brak wspólnych nie podlegających konsolidacji przedsięwzięć. 

28. Brak transakcji z podmiotami powiązanymi. 

Henryk Fundacja została zarejestrowane roku 2016 i prowadziła w 2019 roku wyłącznie 

działalność statutową. 



Aktywa obrotowe to środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym i w kasie, kwota 

4017,82 zł. 

Należności krótkoterminowe nie wystąpiły. 

Zrealizowane przychody statutowe w roku 2019 wyniosły: 44 370,00 zł. 

Kosztów administracyjnych Fundacja nie ponosiła. 

Fundacja w 2019 roku poniosła koszty realizacji zadań statutowych w wysokości 40 200,95 zł. 

Koszty usług bankowych wyniosły 151,23 zł, a koszty operacyjne w 2017 roku nie wystąpiły. 

Fundusz Statutowy na koniec 2019 roku wyniósł 4017,82 zł. 

Bolęcin, 10.05.2020 
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