
      

     Kraków, dn. 29 grudnia 2018 r. 

 

 

Sprawozdanie z działalności Fundacji Wisławy Szymborskiej 

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 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, 

b. udzielanie wsparcia materialnego pisarzom znajdującym się w trudnej sytuacji, 

mailto:biuro@szymborska.org.pl


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, 

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 2017 Fundacja koncentrowała swoją działalność na realizacji celów statutowych. 

W lutym 2017 roku przyznano Nagrodę im. Adama Włodka po raz trzeci – otrzymali ją 

Patrycja Pustkowiak na napisanie powieści „Maszkaron” oraz Andrzej Muszyński na 

napisanie powieści „Ahmed”. 

 

W marcu 2017 roku międzynarodowa kapituła Nagrody im. Wisławy Szymborskiej spośród 

200 nadesłanych książek wybrała 80 tytułów, które zostały dopuszczone do Konkursu.  

 

Także w marcu 2017 Fundacja Wisławy Szymborskiej we współpracy z Allegro 

Charytatywni zorganizowała aukcję charytatywną, na której zostały wystawione na licytację 

pióra Lamy i notesy Moleskine z serii Radość pisania oraz kalendarze w kolażami Wisławy 

Szymborskiej i pióro Montegrappa. Dochód z aukcji został przeznaczony na zasilenie 

Funduszu Zapomogowego Fundacji oraz Nagrody im. Adama Włodka. 

 

W kwietniu 2017 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: Tomasza Bąka za tom 

[beep] generation,  (Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury), Jerzego 

Kronholda za tom Skok w dal (Wydawnictwo Literackie), Tomasza Różyckiego za tom Litery 



(Wydawnictwo a5), Marcina Sendeckiego za tom W (Biuro Literackie), Eugeniusza 

Tkaczyszyna-Dyckiego za tom Nie dam ci siebie w żadnej postaci (Wydawnictwo Lokator). 

Była to piąta edycja konkursu, którą zakończyło uroczyste wręczenie Nagrody w czerwcu 

2017 r.  

W kwietniu 2017 roku według szacunków Instytutu Monitorowania Mediów, w związku z 

ogłoszeniem nominacji, o Nagrodzie im. Wisławy Szymborskiej prasa papierowa i 

internetowa napisała o Nagrodzie 471 razy, co według szacunków IMM oznacza, że z 

informacją o Nagrodzie poprzez publikacje prasowe udało się dotrzeć do ok. 10 000 

odbiorców. 

 

W maju 2017 roku, w ramach  promocji poezji i Nagrody im. Wisławy Szymborskiej, 

Fundacja zorganizowała spotkanie z poetami nominowanymi do Nagrody. Spotkanie odbyło 

się w krakowskiej księgarni De Revolutionibus, prowadził je Łukasz Wojtusik, dziennikarz 

radia Tok FM. Na spotkanie przyszło ok. 60 osób.  

 

W dniu 10 czerwca 2017 roku Fundacja zorganizowała uroczyste wręczenie Nagrody im. 

Wisławy Szymborskiej, którą  przyznano w I kategorii: za tom wydany po polsku – 

Marcinowi Sendeckiemu (za tom „W” wydany przez Biuro Literackie). Gala wręczenia 

Nagrody im. Wisławy Szymborskiej odbyła się w Centrum Kongresowym ICE Kraków, 

wzięło w niej udział 600 zaproszonych gości. Po części oficjalnej (prowadzonej przez 

krakowską aktorkę Ewę Kaim) odbył się koncert zespołu „Stubbornly Absent” – z nowej 

płyty "Commemoration - A Tribute to Wisława Szymborska", zawierającej interpretacje 

wierszy Szymborskiej w przekładzie na język angielski.  

Dzień później 11 czerwca 2017 r.  w ramach Festiwalu Miłosza odbyło się spotkanie laureata 

Nagrody z czytelnikami w Pałacu Erazma Ciołka w Krakowie. Spotkanie poprowadził 

Tomasz Fiałkowski, a wzięło w nim udział ok. 60 osób. 

17 czerwca 2017 na antenie TVN24 został wyemitowany specjalny odcinek programu 

Xięgarnia, poświecony Nagrodzie im. Wisławy Szymborskiej 2017, w którym wystąpił 

laureat Nagrody – Marcin Sendecki. Odcinek ten w telewizji obejrzało ok. 150 tys. widzów. 

Przy realizacji projektu Konkurs o Nagrodę im. Wisławy Szymborskiej w 2017 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 



Nagrody im. Wisławy Szymborskiej za rok 2017 napisała w czerwcu 505 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 2017 roku był dotowany przez 

Urząd Miasta Krakowa i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a jego głównym 

organizatorem była Fundacja Wisławy Szymborskiej.  

Wszyscy patroni medialni Nagrody (Gazeta Wyborcza, Tok FM, Polonistyka, Xiegarnia.pl, 

TVN24) 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 2017 roku był także 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. 

 

W wiosną i jesienią 2017 roku w ramach wydarzeń towarzyszących Nagrodzie im. Wisławy 

Szymborskiej Fundacja przeprowadziła drugą edycję projektu Warsztaty Słowa. Jest to 

projekt edukacyjny dla młodzieży, mający na celu promocję czytanie współczesnej polskiej 

poezji. W ramach projektu, zorganizowanego przy współpracy z bibliotekami z różnych miast 

Polski przeprowadziliśmy 8 lekcji o współczesnej poezji dla młodzieży licealnej i 

gimnazjalnej z Tarnowa, Jasła, Krosna, Opola, Rzeszowa, Radomska, Oświęcimia. Warsztaty 

z młodzieżą przeprowadziła dr Anna Marchewka (krytyczka, literaturoznawczyni z UJ) oraz 

dr Maciej Jakubowiak (krytyk, redaktor). W warsztatach uczestniczyło ok. 180 uczniów. 

W ramach projektu zorganizowaliśmy także jedno spotkanie dla krakowskiej publiczności. 

Podczas spotkania poeta, Marcin Orliński opowiadał o tym, jak przygotować tom poezji, co 

robić, by pisać wiersze i znaleźć wydawcę. W spotkaniu uczestniczyło ok. 50 osób. 

 

W 2017 roku - wiosną i jesienią, w dwóch sesjach, Fundacja przyznała zapomogę twórcom 

znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej. W kwietniu przyznano zapomogę 4 osobom, 

w grudniu - 2 osobom, w sumie wypłacając zapomogi w kwocie 13 700 zł.  

 

W październiku 2017 nasza Fundacja wraz z Fundacją „Zawsze Warto” oraz przy wsparciu 

Gminy Miejskiej Kraków odsłoniła pamiątkową tablicę poświęconą pamięci Szymborskiej na 

ścianie jej rodzinnego domu przy ul. Radziwiłłowskiej 29, w którym poetka mieszkała w 



latach 1929-48. Z tej okazji Wydawnictwo Znak przygotowało druk okolicznościowy w 

limitowanej edycji, w którym znalazły się rękopisy i notatki do wierszy ze wszystkich książek 

poetyckich Wisławy Szymborskiej. 

 

W roku 2017 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. 

 

W 2017 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 2017 r. odbyły się w: 

Zagrzebiu, Myślenicach i Warszawie. 

 

W 2017 roku nadal działała wystawa „Szuflada Szymborskiej” w Kamienicy Szołayskich, 

oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie, którą otwarto w 2013 roku. Według szacunków 

Muzeum Narodowego w Krakowie wystawę w 2017 odwiedziło 20 000 osób. 

 

W 2017 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 ukazał się tom „Wołanie do Yeti”, będący częścią serii 

kolekcji poezji Szymborskiej. Wydawnictwo „Ossolineum” wydało natomiast „Wybór 

poezji” Wisławy Szymborskiej. 

 

Fundacja w 2017 patronowała także licznym spotkaniom i inicjatywom w Polsce i za granicą 

poświęconym Wisławie Szymborskiej i jej twórczości.  

 

W sierpniu 2017 odbyła się trzecia edycja Festiwalu Stolica Języka Polskiego w 

Szczebrzeszynie. Patronami tej edycji Festiwalu była Wisława Szymborska i Kornel 

Filipowicz.  Spośród licznych wydarzeń festiwalowych dużą popularnością cieszył się m.in. 

mecz poetycki na wiersze Szymborskiej, koncert Pablopavo i Ludzików inspirowany poezją 



Noblistki, a także widowisko poetyckie na podstawie korespondencji Szymborskiej i 

Filipowicza Najlepiej w życiu ma Twój kot, w wykonaniu Karoliny Gruszki i Adama 

Woronowicza. 

 

W 2017 Fundacja Miasto Literatury i Radio Kraków pod patronatem Fundacji Wisławy 

Szymborskiej w ramach cyklu słuchowisk poetyckich „Do ucha”, przygotowały audycję 

inspirowaną twórczością Noblistki.  Autorką scenariusza słuchowiska Kobiety, którymi nie 

byłam była Aldona Kopkiewicz . Wśród aktorek grających w słuchowisku usłyszeć można 

było m.in. Annę Radwan, Małgorzatę Gałkowską, Aldonę Grochal i Dorotę Segdę. Oprawę 

muzyczną słuchowiska przygotował Marcin Oleś.  

 

Muzeum Ewolucji Człowieka w Burgos (Hiszpania) otworzyło wystawę „Kapsuła poezji”,  w 

której od lipca 2017 do połowy stycznia 2018 była prezentowana twórczość Szymborskiej. W 

specjalnie przygotowanej przestrzeni przypominającej ażurową kapsułę można m.in. 

przeczytać i posłuchać wierszy Szymborskiej w tłumaczeniu na hiszpański, a także obejrzeć 

fragmenty filmu dokumentalnego K. Kolendy-Zaleskiej Chwilami życie bywa znośne. 

Wystawa powstała przy współpracy z Instytutem Polskim w Madrycie. 

 

W jesienią 2017 w Hiszpanii ukazał się numer monograficzny słynnego czasopisma 

literackiego „Turia”, poświęcony twórczości Wisławy Szymborskiej. Wśród publikacji 

znalazły się teksty, eseje i analizy poezji Szymborskiej, a także teksty biograficzne o 

Noblistce autorstwa zarówno polskich jak i hiszpańskojęzycznych autorów. W numerze 

znalazły się także tłumaczenia wierszy na język hiszpański laureatów Nagrody im. Wisławy 

Szymborskiej. Premiera numeru czasopisma odbyła się w listopadzie w Królewskiej 

Akademii Hiszpańskiej, pod patronatem Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Madrycie.  

 

Również w 2017 wydawnictwo hiszpańskojęzyczne MALPASO opublikowało zbiór 

wszystkich tekstów prozatorskich Szymborskiej – jej felietony i Lektury nadobowiązkowe, 

które zdobyły niezwykły rozgłos wśród czytelników w Hiszpanii. 

 

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. 

 

IV. Uchwały Zarządu Fundacji 

 

W roku 2017 Zarząd Fundacji podjął następujące uchwały: 

1) Uchwała na 1/01/2017 z dnia 04 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Członków 

Kapituły V edycji Nagrody im. Wisławy Szymborskiej oraz ustalenia wysokości ich 

wynagrodzenia. 

2) Uchwała na 2/01/2017 z dnia 04 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Sekretarza V 

edycji Nagrody im. Wisławy Szymborskiej oraz ustalenia wysokości jego 

wynagrodzenia. 

3) Uchwała nr 3/01/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie przygotowania i realizacji 

przez Fundację Wisławy Szymborskiej V edycji Gali wręczenia Nagrody im. Wisławy 

Szymborskiej. 

4) Uchwała nr 5/01/2017 z dnia 11 stycznia 2017 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 

2017. 

5) Uchwała nr 1/02/2017 z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zorganizowania aukcji z 

Allegro Charytatywni na zasilenie dwóch projektów Fundacji: Funduszu 

Zapomogowego oraz Nagrody im. Adama Włodka.  

6) Uchwała nr 2/02/2017 z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie współpracy z Fundacją 

Miasto Literatury przy organizacji gali wręczenia Nagrody im. Wisławy Szymborskiej 

w 2017 r.  



7) Uchwała nr 3/02/2017 z dnia 17 lutego 2017 w sprawie przyznania Nagrody im. 

Adama Włodka za rok 2016. 

8) Uchwała nr 1/03/2017 r. z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dokonania odpisu na 

Fundusz Zapomóg oraz ustalenia minimalnej i maksymalnej wysokości indywidualnej 

zapomogi wiosennej w roku 2017. 

9) Uchwała nr 1/04/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zawarcia umowy  z 

Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie Konkursu o 

Nagrodę im. Wisławy Szymborskiej (edycja 2017).  

10) Uchwała nr 1/05/2017 z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zawarcia umowy z Gminą 

Miejską Kraków - Urzędem Miasta Krakowa umowy na organizację Konkursu o 

Nagrodę im. Wisławy Szymborskiej 2017. 

11) Uchwała nr 2/05/2017 z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie przyznania zapomóg z 

Funduszu Zapomóg w ramach zapomogi wiosennej. 

12) Uchwała nr 3/05/2017 z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie przedłużenia współpracy z 

Instytutem Goethego przy realizacji projektu Liryka Ekstra promującego poezję 

polskich twórców na rynku niemieckim. 

13) Uchwała nr 1/06/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego. 

14) Uchwała nr 2/06/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie pokrycia straty. 

15) Uchwała nr 1/09/2017 z dnia 1 września 2017  r. w sprawie dofinansowania wydania 

numeru czasopisma hiszpańskojęzycznego „Turia” poświęconego twórczości 

Wisławie Szymborskiej. 

16) Uchwała nr 2/09/2017 z dnia 1 września 2017  r. w sprawie dofinansowania 

przygotowania tablicy pamiątkowej, która zostanie umieszczona na domu rodzinnym 

Wisławy Szymborskiej przy ul. Radziwiłłowskiej w Krakowie. 

17) Uchwała nr 1/10/2017 z dnia 2 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia 

Konkursu na najlepszy projekt pracy literackiej lub literaturoznawczej w 2017 r., w 

którym będzie przyznana Nagroda im. Adama Włodka. 

18) Uchwała nr 1/11/2017 w sprawie dokonania odpisu na Fundusz Zapomóg oraz 

ustalenia minimalnej i maksymalnej wysokości indywidualnej zapomogi jesiennej w 

roku 2017. 

19) Uchwała nr 2/11/2017 z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie przyznania zapomóg z 

Funduszu Zapomóg w ramach zapomogi jesiennej. 



20) Uchwała nr 1/12/2017 z dnia 30 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji 

Zapomogowej na rok kalendarzowy 2017.   

 

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  282 873,99 zł 

   W tym:   

    odpłatnej 
                                              

-   zł  

    nieodpłatnej (darowizny rzeczowe) 6 737,60 zł 

    nieodpłatnej (darowizny pieniężne) 200,00 zł 

  

Rozliczenie dotacji z Urzędu Miasta Krakowa  z 2017 roku- 

zwrot 
-4 063,61 zł 

Dotacja ze środków finansowych  Ministerstwa Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego – Umowa nr UM10079/17 z dnia 

25.04.2017r. - na realizację następującego zadania: „Konkurs  

o Nagrodę im. Wisławy Szymborskiej 2017”. 

200 000,00 zł 

Dotacja z Urząd Miasta Krakowa – Umowa nr 

W/I/1829/KD/121/2017 z dnia 15.05.2017r. – na realizację: 

„Konkurs literacki o nagrodę im. Wisławy Szymborskiej 

2017”. 

80 000,00 zł 

 

V.2 Odpłatne świadczenia realizowane przez Fundację w ramach celów statutowych z 

uwzględnieniem kosztów tych świadczeń: 

Nie dotyczy. 

V.3 Działalność gospodarcza 

W roku 2017 Fundacja uzyskała przychód z działalności gospodarczej w wysokości: 

Przychody z działalności gospodarczej 677.308,95 zł 

            prawa autorskie 618.188,95 zł 

            Usługi reklamowe 59.120,00 zł 

 



Wynik finansowy na działalności gospodarczej w 2017 wyniósł  321.634,69 zł 

Ponadto w 2017 r. Fundacja uzyskała przychody z działalności finansowej (odsetki od lokat) w 

wysokości  34,06 zł 

Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu z pozostałych 

źródeł wyniósł  41,76 %. 

 

VI. Informacja o poniesionych kosztach na: 

VI.1 realizację celów statutowych  

Koszty realizacji zadań statutowych: 

 - koszty związane z realizacją zadań z otrzymanych dotacji – 272.436,39 zł 

 - koszty związane z realizacją celów fundacji – 464.391,91 zł 

 - wynik finansowy za 2016r. – różnica zwiększająca koszty roku 2017  - 1 064.396,26 zł  

VI.2 administrację: 

Koszty ogólno - administracyjne               161 280,16 zł  

zużycie materiałów i energii                   12 464,05 zł  

usługi obce (w tym:)                 78 791,75 zł  

Czynsze                 29 879,08 zł  

usługi telekomunikacyjne                   6 969,60 zł  

wynagrodzenia                 50 982,65 zł  

podatki i opłaty                    3 194,38 zł  

amortyzacja                 11 922,72 zł  

pozostałe koszty                    3 924,61 zł  

 

VI.3 działalność gospodarczą: 

 Koszty związane z działalnością 

gospodarczą:               355 674,26 zł  

koszty sprzedaży               355 674,26 zł  

 

VI.4 pozostałe koszty: 

Nie dotyczy 

VII. Dane o: 

a) łącznej liczbie zatrudnionych osób w Fundacji z podziałem na zajmowane stanowiska 

2 osoby: asystentka zarządu oraz asystentka biura zarządu 

Brak osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej 



b) wynagrodzenia wypłacone w fundacji: 

 - wynagrodzenia  39.613,13 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 na umowę o pracę w 2017 roku 

wynosiły: 0,00 zł 

Wynagrodzenia osób kierujących działalnością gospodarczą  w fundacji na umowę o pracę w 2017r. 

wynosiły: 0,00 zł 

d) wydatkach na umowy zlecenia: 

W roku obrotowym 2017 koszt wynagrodzeń  z tytułu umów zleceń wyniósł w łącznej kwocie 0,00 zł  

e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości: 

Fundacja w roku obrotowym 2017 nie udzielała pożyczek pieniężnych. 

f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: 

Fundacja na dzień 31.12.2016 posiadała następujące środki pieniężne w banku: 

Bieżące rachunki bankowe Bank PKO BP w kwocie   87.982,13 zł. 

Rachunki walutowe Euro w Banku PKO BP w kwocie  13.395,47 EUR. 

Rachunki walutowe USD w Banku PKO BP w kwocie  756.160,29 USD. 

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach 

prawa handlowego: 

Fundacja w roku obrotowym 2017 nie nabyła żadnych obligacji oraz akcji w spółkach prawa 

handlowego. 

h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to 

nabycie: 

Fundacja w roku obrotowym 2017 nie nabyła nieruchomości. 

i) Nabytych pozostałych środkach trwałych: 

Fundacja w 2017 roku  nie nabyła środków  trwałych: 



j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 

sporządzanych dla celów statystycznych: 

Aktywa   

A. Aktywa trwałe 13 077 741,75 

I. Wartości niematerialne i prawne 12 614 283,67 

3. Inne wartości niematerialne i prawne 12 614 283,67 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 463 458,08 

1. Środki trwałe 463 458,08 

b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii ląd. I wod. 463 458,08 

c) Urządzenia techniczne i maszyny 0,00 

e) Inne środki trwałe 0,00 

B. Aktywa obrotowe 2 887 293,80 

I. Zapasy 15 683,84 

1. Towary 15 683,84 

II. Należności krótkoterminowe 90 582,60 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 88 714,22 

b) z tytułu podatków, dotacji … 862,50 

c) inne 1 005,88 

III. Inwestycje krótkoterminowe 2 780 164,78 

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2 780 164,78 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  862,58 

Aktywa razem 15 965 035,55 

  

 

  

 

  
 

Zobowiązania   

Zobowiązania krótkoterminowe 65 987,23 

1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 

2. Wobec pozostałych jednostek 65 987,23 

a) Z tytułu dostaw i usług 35 670,05 

b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 19 656,26 

c) z tytułu wynagrodzeń 10 149,63 

 

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 2017 nie realizowała ww. zadań. 

IX. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązaniach podatkowych, a 

także o składanych deklaracjach podatkowych.  



Fundacja na dzień 31.12.2017r. 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 2017  nie była przeprowadzana kontrola w 

Fundacji. 

 

     W imieniu Fundacji Wisławy Szymborskiej: 

 

__________________________________ 

/Michał Rusinek – Prezes Zarządu/ 

 

__________________________________ 

/Teresa Walas – Członek Zarządu/ 

 

_________________________________ 

/Marek Bukowski – Członek Zarządu/ 

 


