Kraków, dn. 29 grudnia 2017 r.

Sprawozdanie z działalności Fundacji Wisławy Szymborskiej
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
Sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 06 kwietnia
1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz.203 z późn. zm) oraz rozporządzenia
Ministra Sprawiedliwości z dnia 08 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania
z działalności fundacji (Dz. U. z 22 maja 2001 r. Nr 50, poz. 529 z późn. zm).

I. Dane Fundacji
1. Nazwa Fundacji: Fundacja Wisławy Szymborskiej

2. Siedziba, adres Fundacji, w tym adres do korespondencji oraz adres poczty
elektronicznej: ul. Krupnicza 26, 31-123 Kraków, biuro@szymborska.org.pl
3. Data wpisu w KRS: 20.04.2012 r. w tym data wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS:
19.06.2012 r.

4. Numer KRS: 0000418688

5. REGON: 122555887
6. Dane dotyczące członków Zarządu Fundacji:
a. Michał Rusinek – Prezes Zarządu
b. Teresa Walas – Członek Zarządu
c. Marek Bukowski – Członek Zarządu

7. Cele statutowe Fundacji:
a. opieka nad spuścizną pisarską Wisławy Szymborskiej, w tym nad archiwum Jej dzieł,
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b. udzielanie wsparcia materialnego pisarzom znajdującym się w trudnej sytuacji,
c. utworzenie i dysponowanie funduszem nagród dla młodych pisarzy im. Adama
Włodka,
d. utworzenie i dysponowanie funduszem nagród oraz przyznawanie Nagrody im.
Wisławy Szymborskiej,
e. utworzenie i dysponowaniem funduszami na inne nagrody za prace literackie,
naukowe i artystyczne,
f. wspieranie, ochrona i propagowanie polskiej kultury, twórczości literackiej, naukowej
i czytelnictwa w Polsce oraz za granicą, jak również propagowanie idei tolerancji oraz
kultury dialogu w życiu publicznym,
g. wspieranie przedsięwzięć z zakresu edukacji, nauki i oświaty.
II. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów
statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w działalności Fundacji o
skutkach finansowych dla Fundacji.
Zgodnie z § 2 ust. 6 Statutu Fundacji Wisławy Szymborskiej (tekst jednolity z dnia 12 lipca
2012 r.) działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna
lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego, a
także jako pozostała działalność statutowa Fundacji.
Zgodnie z § 4 Statutu Fundacji Wisławy Szymborskiej (tekst jednolity z dnia 12 lipca 2012 r.)
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a. prowadzenie

działalności

popularyzatorskiej,

edukacyjnej,

informacyjnej

i

wydawniczej,
b. organizowanie i finansowanie działalności oświatowej i edukacyjnej,
c. organizowanie oraz finansowanie działalności naukowej w zakresie kultury,
d. organizowanie i finansowanie konferencji, szkoleń, seminariów naukowych,
wykładów, a także krajowych i międzynarodowych projektów badawczych,
e. organizowanie i finansowanie konkursu na pracę literacką, w którym będzie
przyznawana Nagroda im. Adama Włodka,
f. organizowanie i finansowanie konkursu, w którym będzie przyznawana Nagroda im.
Wisławy Szymborskiej,
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g. organizowanie oraz finansowanie innych konkursów i nagród za prace literackie,
naukowe i artystyczne,
h. organizowanie i finansowanie festiwali literackich, koncertów, wystaw oraz innych
form propagowania literatury i czytelnictwa,
i. ustanawianie i finansowanie stypendiów dla literatów i naukowców,
j. organizowanie i finansowanie pomocy socjalnej dla twórców znajdujących się w
trudnej sytuacji materialnej,
k. dofinansowywanie pism literackich i innych publikacji,
l. współpraca z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi działającymi
w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpraca krajowa i zagraniczna z
instytucjami oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami
Fundacji,
m. ochrona i nadzorowanie archiwum Wisławy Szymborskiej,
n. ochrona autorskich praw osobistych i wizerunku Wisławy Szymborskiej.
W roku 2016 Fundacja koncentrowała swoją działalność na realizacji celów statutowych, a
rok ten był wyjątkowy, ponieważ przypadała wtedy 20 rocznica przyznania Wisławie
Szymborskiej Nagrody Nobla. W ramach propagowania polskiej kultury i twórczości
literackiej w kraju i za granicą Fundacja prezentowała twórczość Wisławy Szymborskiej na
wielu spotkaniach literackich, festiwalach i konkursach, a także na międzynarodowej
konferencji naukowej.
W lutym 2016 roku przyznano Nagrodę im. Adama Włodka, którą otrzymał Marcin Orliński
za projekt tomu poetyckiego pod roboczym tytułem „Państwo środka”.
W marcu 2016 roku międzynarodowa kapituła Nagrody im. Wisławy Szymborskiej spośród
211 nadesłanych książek wybrała 80 tytułów, które zostały dopuszczone do Konkursu.
Także w marcu 2016 roku Fundacja patronowała kolejnej odsłonie akcji „Wiersze w metrze”:
w warszawskim metrze prezentowane były wiersze laureatów Nagrody im. Wisławy
Szymborskiej: Romana Honeta i Jacka Podsiadły (również w przekładzie na j. angielski).
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W kwietniu 2016 roku międzynarodowa kapituła Nagrody im. Wisławy Szymborskiej, w
której

skład

wchodzą

wybitni

badacze

oraz

tłumacze

literatury,

spośród

80

wyselekcjonowanych książek, wyłoniła 5 nominacji. W tym samym miesiącu odbyła się
konferencja prasowa, w czasie której przedstawiciele Fundacji ogłosili nazwiska poetów
nominowanych do Nagrody im. Wisławy Szymborskiej. Nominowano: Jakuba Kornhausera,
Edwarda Pasewicza, Martę Podgórnik, Joannę Roszak, Marcina Świetlickiego. Była to
czwarta edycja Nagrody, którą zakończyło uroczyste wręczenie Nagrody w czerwcu 2016 r.
W kwietniu 2016 roku według szacunków Instytutu Monitorowania Mediów, w związku z
ogłoszeniem nominacji, o Nagrodzie im. Wisławy Szymborskiej napisano w mediach
elektronicznych i papierowych 557 razy. Oznacza to, że z informacją o Nagrodzie poprzez te
media Fundacja dotarła do ok. 11 tysięcy osób.
W maju 2016 roku, w ramach

promocji poezji i Nagrody im. Wisławy Szymborskiej,

Fundacja zorganizowała spotkanie z poetkami i poetami nominowanymi do Nagrody.
Spotkanie odbyło się w Pawilonie Wyspiańskiego w Krakowie, prowadził je dr Maciej
Jakubowiak, na spotkanie przyszło ok. 50 osób.
W dniu 11 czerwca 2016 roku Fundacja zorganizowała uroczyste wręczenie Nagrody im.
Wisławy Szymborskiej, którą przyznano w II kategoriach: za tom wydany po polsku –
Jakubowi Kornhauserowi (za tom „Drożdżownia” wydany przez WBPiCAK w Poznaniu)
oraz za tom przetłumaczony na język polski – Urosowi Zupanowi (tom „Nieśpieszna
żegluga” wydany przez Instytut Mikołowski) oraz jego tłumaczom: Katarinie SalamunBiedrzyckiej i Miłoszowi Biedrzyckiemu. Gala wręczenia Nagrody im. Wisławy
Szymborskiej odbyła się w Operze Krakowskiej, wzięło w niej udział 600 zaproszonych
gości. Po części oficjalnej (prowadzonej przez Annę Radwan) odbył się koncert Doroty
Miśkiewicz i Marka Napiórkowskiego. Następnego dnia w TVN 24 przeprowadzono
rozmowy z przewodniczącą Kapituły dr hab. Joanną Orską oraz laureatem Nagrody Jakubem
Kornhauserem, materiał ten w telewizji oglądało ok. 150 tys. osób.
Przy realizacji projektu Konkurs o Nagrodę im. Wisławy Szymborskiej w 2016 roku
pracowało ok. 100 osób. Wszystkie planowane rezultaty zostały osiągnięte – o Nagrodzie
wiele pisano i mówiono w mediach. Praca nad realizacją projektu trwała przez cały rok,
stopniowo realizowano harmonogram zaplanowany we wnioskach dotacyjnych. Według
szacunków Instytutu Monitorowania Mediów prasa papierowa i internetowa o przyznaniu
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Nagrody im. Wisławy Szymborskiej za rok 2016 napisała w czerwcu 528 razy, co oznacza, że
z informacją o Nagrodzie poprzez publikacje prasowe udało się dotrzeć do ok. 11 tys.
odbiorców.
Projekt Konkurs o Nagrodę im. Wisławy Szymborskiej w 2016 roku był dotowany przez
Urząd Miasta Krakowa, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundację PZU, a
jego głównym organizatorem była Fundacja Wisławy Szymborskiej.
Wszyscy patroni medialni Nagrody (Radiowa Trójka, Radio Kraków, Dziennik Polski,
Polonistyka, Xiegarnia.pl, culture.pl) poinformowali swoimi kanałami o przyznaniu Nagrody.
Informacja o gali i Nagrodzie została również przekazana mediom polskim i zagranicznym
poprzez dział promocji Festiwalu Miłosza, który w 2016 roku został partnerem Nagrody
im. Wisławy Szymborskiej, a wręczenie Nagrody odbyło się właśnie w trakcie Festiwalu.
Informacja o Nagrodzie została rozesłana także do mediów zagranicznych, m.in. The
Guardian, Harper’s Magazine, Modern Poetry in Translation, quarterlyconversation.com oraz
do zaprzyjaźnionych z Fundacją Instytutów Polskich w Europie.
12 czerwca 2016 roku w czasie Festiwalu Miłosza odbyło się spotkanie z laureatami Nagrody.
Spotkanie prowadził Tomasz Fiałkowski, wzięło w nim udział ok. 60 osób. Czytelnicy mogli
wypytać nagrodzonych tłumaczy o poezję słoweńską, ale także o warsztat i tryb pracy
tłumacza.
W październiku 2016 roku w czasie Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie
Fundacja zorganizowała spotkanie z laureatem Nagrody im. Wisławy Szymborskiej –
Jakubem Kornhauserem. Prowadziła je dr Paulina Małochleb, w spotkaniu wzięło udział
ok. 20 osób.
Wiosną i jesienią, w dwóch sesjach, Fundacja przyznała zapomogę twórcom znajdującym się
w trudnej sytuacji finansowej. W kwietniu przyznano zapomogę 4 osobom, tak samo w
grudniu - 4 osobom, w sumie wypłacając zapomogi w kwocie 20 500 zł.
W roku 2016 roku Fundacja przyczyniła się także do promocji czytelnictwa, wspierając
nagrodami książkowymi liczne szkoły i biblioteki z całej Polski oraz patronując licznym
poetyckim konkursom dla dzieci i młodzieży.
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W 2016 roku wraz z Instytutem Goethego i Literaturwerkstatt Berlin kontynuowaliśmy
projekt „Liryka extra”, w którym cyklicznie prezentujemy na stronie projektu sylwetki i
twórczość współczesnych poetów polskich i niemieckich.
Fundacja współorganizowała również, wraz z partnerami (na podstawie zawieranych umów)
wystawy „Wyklejanek” autorstwa Wisławy Szymborskiej, które w 2016 r. odbywały się w:
Bolonii, Barcelonie, Madrycie, a także w Warszawie, Konstancinie i Płońsku.
W 2016 roku nadal działała wystawa „Szuflada Szymborskiej” w Kamienicy Szołayskich,
oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie, którą otwarto w 2013 roku.
W 2016 roku Fundacja zawierała umowy licencyjne dotyczące korzystania z autorskich praw
majątkowych do twórczości Wisławy Szymborskiej. W tym roku ukazał się też szereg
tłumaczeń utworów Szymborskiej na języki obce, m.in. angielski, hiszpański, chiński, włoski.
Nakładem Wydawnictwa Znak ukazały się: tom „Ludzie na moście”, będący częścią serii
kolekcji poezji Szymborskiej, a także: komiks Alice Milani „Wisława Szymborska. Życie w
obrazkach”, książka Michała Rusinka „Nic zwyczajnego. O Wisławie Szymborskiej” (także
w wersji z audiobookiem) oraz korespondencja Wisławy Szymborskiej i Kornela Filipowicza
„Najlepiej w życiu ma Twój kot”.
Z okazji 20. rocznicy przyznania Nagrody Nobla Wisławie Szymborskiej Fundacja
zorganizowała a także uczestniczyła w szeregu wydarzeń, mających uczcić ten jubileusz oraz
przypomnieć o twórczości Noblistki.
W ramach obchodów rocznicy odbył się m.in.:
1. Festiwal Wisławy Szymborskiej w Bolonii

- maj 2016 r., Fundacja była

współorganizatorem tego wydarzenia.
2. Premiera filmu dokumentalnego o W. Szymborskiej „Napisane życie” w reż. Marty
Węgiel – czerwiec 2016 r., Fundacja była współproducentem tego filmu, wspierała
projekt od strony merytorycznej. Współorganizowała także premierę filmową.
3. Wystawa zdjęć w Krakowie „Radość pisania/Radość fotografowania. Szymborska w
obiektywie Joanny Helander” – październik 2016 r. – w Pawilonie Wyspiańskiego w
Krakowie. Fundacja zorganizowała i przywiozła do Polski tę wystawę. Na wystawie
zostały pokazane zdjęcia z wizyty Wisławy Szymborskiej w Szwecji w 1996 roku
oraz kilka portretów poetki z lat wcześniejszych.
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4. „Szymborska.

20

lat

po

Noblu”

-

dwudniowa

konferencja

naukowa

o

W. Szymborskiej – październik 2016 r. - zorganizowana przez Fundację oraz Wydział
Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pierwszego dnia konferencji odbyły się
prezentacje referatów i dyskusje wokół nich, a drugiego dyskusje panelowe na temat
biografii W. Szymborskiej, głosów krytycznych wokół jej twórczości oraz inspiracji
dla poetów kolejnych pokoleń.
5. Spotkanie i wystawa prac Alice Milani, autorki komiksu o W. Szymborskiej
zatytułowanego „Życie w obrazkach” – październik 2016 r. – w Piwnicy Pod
Baranami. Organizatorami tego wydarzenia były Fundacja Wisławy Szymborskiej,
Instytut Włoski w Krakowie oraz Pracownia pod Baranami, a partnerami NEA
Fundacja Jana Potockiego oraz Wydawnictwo „Znak", Instytut Goethego, Instytut
Francuski w Krakowie i Komisja Europejska.
6. Sadzenie Akacji Szymborskiej w ogrodach Wydawnictwa Znak – październik 2016 r.
- Fundacja była patronem tego wydarzenia.
7. Wystawa czcionki „Szymborska” w krakowskiej galerii „Znaczy się” – październik
2016 r. Fundacja była partnerem tego wydarzenia i współorganizatorem konkursu,
w wyniku którego wyłoniono zwycięski krój czcionki.
8. Spotkanie o korespondencji W. Szymborskiej i K. Filipowicza w MOCAK-u –
grudzień 2016 r. – Fundacja była współorganizatorem tego wydarzenia razem z
Wydawnictwem Znak i MOCAK-iem. W spotkaniu udział wzięli Teresa Walas,
Tomasz Fiałkowski, Marcin Wicha. Spotkanie prowadził Łukasz Wojtusik.
Zaproszeni goście opowiedzieli o W. Szymborskiej i K. Filipowiczu, o ich relacji i
korespondencji – listach i kartkach pocztowych, które do siebie pisali (także ich
estetycznym wymiarze). Fragmenty listów przeczytali aktorzy Starego Teatru – Ewa
Kaim i Marcin Czarnik.
9. Wystawa zdjęć z wręczenia Nagrody Nobla w Kamienicy Szołayskich (oddz. MNK) –
10 grudnia 2016 r., dokładnie w rocznicę odebrania Nagrody Nobla w Sztokholmie
przez Wisławę Szymborską – Muzeum Narodowe w Krakowie oraz Fundacja
Wisławy Szymborskiej zorganizowały w Kamienicy Szołayskich spotkanie oraz
wystawę zdjęć z uroczystości wręczenia Nobla poetce. W spotkaniu wzięli udział
Teresa Walas, Marta Wyka, Jerzy Illg, Ryszard Krynicki, Tadeusz Nyczek i Jacek
Bednarczyk – osoby, które towarzyszyły W. Szymborskiej w grudniu 1996 roku
podczas wizyty w Sztokholmie i odbierania przez nią Nagrody Nobla. Spotkanie
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prowadziła Barbara Gawryluk. Spotkaniu towarzyszyła kameralna wystawa zdjęć
Wisławy Szymborskiej ze Sztokholmu autorstwa fotografa PAP Jacka Bednarczyka
oraz zdjęć pochodzących z prywatnego archiwum Teresy Walas.
10. Prapremiera utworu Elif Sheriff „Rozmowa z kamieniem” oraz spotkanie o
Szymborskiej i wystawa zdjęć Joanny Helander w Muzeum POLIN – Fundacja była
partnerem tego wydarzenia.
11. Premiera serii jubileuszowej „Radość pisania” – piór Lamy i notesów Moleskine –
Fundacja była partnerem tego wydarzenia.
12. Premiera płyty "Stubbornly Absent" Kasi Klich z wierszami W. Szymborskiej w
przekładzie na angielski – Fundacja była patronem tego wydarzenia.
Fundacja patronowała także licznym spotkaniom w Polsce i za granicą poświęconym
Wisławie Szymborskiej i jej twórczości: w Bydgoszczy, Częstochowie, Cieszynie, Płocku,
Łodzi, Radomsku, Toruniu, Gdańsku, Ostrowie Wielkopolskim, Opolu, Wrocławiu,
Szczebrzeszynie, Katowicach, Zakopanem, Tarnowie, Poznaniu, Rzeszowie, a także w
Nowym Jorku, Madrycie, Barcelonie, Brukseli, Wiedniu, Bratysławie, Aix-en-Provence.
III. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Fundacja wpisana została do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego na
mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział
Gospodarczy KRS z dnia 19 czerwca 2012 r.
Dla realizacji swych celów Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
a. licencjonowanie autorskich praw majątkowych do utworów - PKD 58.11.Z;
b. wynajem i dzierżawa – PKD 77;
c. dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac
chronionych prawem autorskim – PKD 77.40.Z;
d. reklama - PKD 73.1.
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IV. Uchwały Zarządu Fundacji
W roku 2016 Zarząd Fundacji podjął następujące uchwały:
1) Uchwała na 1/01/2016 z dnia 04 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Członków
Kapituły IV edycji Nagrody im. Wisławy Szymborskiej oraz ustalenia wysokości ich
wynagrodzenia.
2) Uchwała na 2/01/2016 z dnia 04 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Sekretarza IV
edycji Nagrody im. Wisławy Szymborskiej oraz ustalenia wysokości jego
wynagrodzenia.
3) Uchwała nr 3/01/2016 z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie przygotowania i realizacji
przez Fundację Wisławy Szymborskiej IV edycji Gali wręczenia Nagrody im.
Wisławy Szymborskiej.
4) Uchwała nr 4/01/2016 z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie zmian Regulaminu
Nagrody im. Wisławy Szymborskiej.
5) Uchwała nr 5/01/2016 z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie złożenia wniosku do
Gminy Miejskiej Kraków - Urzędu Miasta Krakowa na pozyskanie dofinansowania w
formie dotacji na realizację projektu Konkurs o Nagrodę im. Wisławy Szymborskiej
2016.
6) Uchwała nr 6/01/2016 z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie złożenia wniosku do
Fundacji PZU na pozyskanie dofinansowania w formie dotacji na realizację projektu
Konkurs o Nagrodę im. Wisławy Szymborskiej 2016.
7) Uchwała nr 1/02/2016 z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wzięcia przez Fundację
udziału w akcji popularyzującej czytelnictwo „Nie wysiadam, czytam wiersze”.
8) Uchwała nr 2/02/2016 z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie współpracy z Fundacją
Miasto Literatury przy organizacji gali wręczenia Nagrody im. Wisławy Szymborskiej
w 2016 r.
9) Uchwała nr 3/02/2016 z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie organizacji jubileuszu 20
rocznicy przyznania Wisławie Szymborskiej Nagrody Nobla z udziałem różnych
partnerów i instytucji kultury.
10) Uchwała nr 1/03/2016 r. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie dokonania odpisu na
Fundusz Zapomóg oraz ustalenia minimalnej i maksymalnej wysokości indywidualnej
zapomogi wiosennej i jesiennej w roku 2016.
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11) Uchwała nr 1/04/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania zapomóg z
Funduszu Zapomóg w ramach zapomogi wiosennej.
12) Uchwała nr 2/04/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zawarcia umowy dotacji z
Fundacją PZU.
13) Uchwała nr 1/05/2016 z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie zawarcia z Gminą Miejską
Kraków - Urzędem Miasta Krakowa umowy na organizację Konkursu o Nagrodę im.
Wisławy Szymborskiej 2016.
14) Uchwała nr 2/05/2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zawarcia umowy z Ministrem
Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie Konkursu o Nagrodę im.
Wisławy Szymborskiej (edycja 2016).
15) Uchwała nr 1/06/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego.
16) Uchwała nr 2/06/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie pokrycia straty.
17) Uchwała nr 1/07/2016 z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie przedłużenia współpracy z
Instytutem Goethego przy realizacji projektu Liryka Ekstra promującego poezję
polskich twórców na rynku niemieckim.
18) Uchwała nr 1/09/2016 z dnia 1 września 2016

r. w sprawie przeprowadzenia

Konkursu na najlepszy projekt pracy literackiej lub literaturoznawczej w 2016 r., w
którym będzie przyznana Nagroda im. Adama Włodka.
19) Uchwała nr 2/09/2016 z dnia 1 września 2016 r. w sprawie nawiązania dwuletniej
współpracy z Prime Line na produkcję piór i notesów z faksymile podpisu Wisławy
Szymborskiej i logotypem Fundacji i zawarcia umowy.
20) Uchwała nr 1/10/2016 z dnia 3 października 2016 r. w sprawie przyjęcia darowizny od
Gemini Holding Sp. z o. o.
21) Uchwała nr 1/12/2016 z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie przyznania zapomóg z
Funduszu Zapomóg w ramach zapomogi jesiennej.
22) Uchwała nr 2/12/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji
Zapomogowej na rok kalendarzowy 2017.
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V. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł (np.
spadek, zapis, darowizna, środki ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i
budżetu gminy)

V.1 Przychody z działalności statutowej:
Przychody z działalności statutowej

414 553,03 zł

W tym:
odpłatnej

0 zł

nieodpłatnej (darowizny rzeczowe)

12 188,03 zł

nieodpłatnej (darowizny pieniężne)

25 000,00 zł

Rozliczenie Dotacji z Fundacji PZU z 2015 r.

37 365,00 zł

Dotacja ze środków finansowych Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego – Umowa nr 10154/16,
04229/15/2015/FPK/IK z dnia 28.06.2016 r. - na
realizację następującego zadania: „Konkurs o Nagrodę
im. Wisławy Szymborskiej 2016”.

200 000,00 zł

Dotacja z Fundacji PZU – umowa dotacji nr 6/PZ/2016
z dnia 27 kwietnia 2016 r. - na realizację Projektu pt.:
„Konkurs o Nagrodę im. Wisławy Szymborskiej 2016”.

90 000,00 zł

Dotacja Gminy Miejskiej Kraków - Urzędu Miasta
Krakowa – Umowa nr W/I/2379/KD/147/2016 z dnia
11.05.2016 r. – na realizację zadania: „Konkurs o
Nagrodę im. Wisławy Szymborskiej 2016”.

50 000,00 zł

V.2 Odpłatne świadczenia realizowane przez Fundację w ramach celów statutowych z
uwzględnieniem kosztów tych świadczeń:
Nie dotyczy.
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V.3 Działalność gospodarcza
W roku 2016 Fundacja uzyskała przychód z działalności gospodarczej w wysokości:
Przychody z działalności
gospodarczej
prawa autorskie
usługi reklamowe

678.739,00 zł
551.059,61 zł
127.679,39 zł

Wynik finansowy na działalności gospodarczej w 2016 wyniósł 224.991,45 zł.
Ponadto w 2016 r. Fundacja uzyskała przychody z odsetek od lokat w wysokości 338,61 zł.
Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu z
pozostałych źródeł wyniósł 62,08 %.

VI. Informacja o poniesionych kosztach na:
VI.A realizację celów statutowych
Koszty realizacji zadań statutowych:
- koszty związane z realizacją zadań z otrzymanych dotacji – 544.298,17 zł
- koszty związane z realizacją pozostałych celów statutowych Fundacji – 345.494,17 zł
- wynik finansowy za 2015 r. – różnica zwiększająca koszty roku 2016 – 887.746,12 zł

VI.B administrację:
Koszty ogólno - administracyjne
zużycie materiałów i energii
usługi obce (w tym:)
- czynsze
- usługi telekomunikacyjne
wynagrodzenia
podatki i opłaty
amortyzacja
pozostałe koszty

173 844,83 zł
6 449,03 zł
96 330,40 zł
66 668,43 zł
8 364,83 zł
51 356,04 zł
2 020,19 zł
16 251,56 zł
1 437,61 zł
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VI.C działalność gospodarczą:
Koszty związane z działalnością
gospodarczą:
koszty sprzedaży

453 747,55 zł
453 747,55 zł

VI.D pozostałe koszty:
Nie dotyczy
VII. Dane o:
Dane o:
a) liczbie zatrudnionych osób w Fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i
z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej
2 osoby: asystentka zarządu oraz asystentka biura zarządu
Brak osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej
b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację z podziałem na
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych
wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:
- wynagrodzenia 40.119,60 zł
- nagrody 0,00 zł
- premie 0,00 zł
- inne świadczenia 0,00 zł
- wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej 0,00 zł
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
Wynagrodzenia Członków Zarządu i innych organów fundacji zatrudnionych na podstawie
umowy o pracę w 2016 roku wynosiły: 0,00 zł
Wynagrodzenia osób kierujących działalnością gospodarczą w fundacji zatrudnionych na
podstawie umowy o pracę w 2016 r. wynosiły: 0,00 zł
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d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia:
W roku obrotowym 2016 koszt wynagrodzeń
101.880,00 zł.

z tytułu umów zlecenia wyniósł łącznie

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 w roku obrotowym 2016 nie udzielała pożyczek pieniężnych.
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku
Fundacja na dzień 31.12.2016 r. posiadała następujące środki pieniężne w banku:
Bieżące rachunki bankowe Bank PKO BP w kwocie 326.431,53 zł.
Rachunki walutowe Euro w Banku PKO BP w kwocie 13.566,90 EUR.
Rachunki walutowe USD w Banku PKO BP w kwocie 719.872,73 USD.
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w
spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek:
Fundacja w roku obrotowym 2016 nie nabyła żadnych obligacji ani nie objęła żadnych
udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego.
h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych
na to nabycie:
Fundacja w roku obrotowym 2016 nie nabyła nieruchomości.
i)

nabytych pozostałych środkach trwałych:

Fundacja w 2016 roku nie nabyła środków trwałych.
j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:
Aktywa
A. Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne i prawne
3. Inne wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
1. Środki trwałe
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii ląd. i
wod.
c) Urządzenia techniczne i maszyny

13 288 422,54
12 813 041,74
12 813 041,74
475 380,80
475 380,80
471 167,27
0,00
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e) Inne środki trwałe
B. Aktywa obrotowe
I. Zapasy
1. Towary
II. Należności krótkoterminowe
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
b) z tytułu podatków, dotacji …
c) inne
III. Inwestycje krótkoterminowe
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach
IV. Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
Aktywa razem

Zobowiązania
Zobowiązania krótkoterminowe
1. Wobec jednostek powiązanych
2. Wobec pozostałych jednostek
a) Z tytułu dostaw i usług
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych
świadczeń
c) z tytułu wynagrodzeń

4 213,53
3 548 612,97
15 284,19
15 284,19
97 036,81
96 031,26
0,00
1 005,55
3 426 035,72
3 426 035,72
10 256,25
16 837 035,51

88 800,36
0,00
88 800,36
22 589,70
47 471,53
18 205,60

VIII. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe
(usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym
tej działalności:
Fundacja w roku 2016 nie realizowała ww. zadań.
IX. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a
także o składanych deklaracjach podatkowych.
Fundacja na dzień 31.12.2016 r. nie zalega z zapłatą zobowiązań podatkowych.
Fundacja składa deklaracje kwartalne VAT-7K oraz VAT-UE z tytułu rozliczeń z podatku
VAT. Fundacja składa także do dnia 31 marca każdego roku deklarację CIT-8 wraz z
załącznikami oraz deklarację PIT-4R do końca stycznia każdego roku z tytułu potrącania
zaliczek na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń i umów zleceń.
W roku 2016 nie była przeprowadzana kontrola w Fundacji.
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Zgodnie z przepisem art. 12 ust. 3 ustawy o fundacjach Fundacja Wisławy Szymborskiej poda
niniejsze sprawozdanie do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie go na stronie
internetowej Fundacji.
W imieniu Fundacji Wisławy Szymborskiej:

__________________________________
/Michał Rusinek – Prezes Zarządu/

__________________________________
/Teresa Walas – Członek Zarządu/

_________________________________
/Marek Bukowski – Członek Zarządu/
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