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     Kraków, dn. 30 grudnia 2019 r. 

 

 

Sprawozdanie z działalności Fundacji Wisławy Szymborskiej 

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 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, 

c. utworzenie i dysponowanie funduszem nagród dla młodych pisarzy im. Adama Włodka, 
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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, 
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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 2018 Fundacja nadal koncentrowała swoją działalność na realizacji celów statutowych. 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.  

 

 

W marcu 2018 roku przyznano Nagrodę im. Adama Włodka, którą otrzymały poetka Natalia Malek i 

prozaiczka Aleksandra Zielińska. 

Także w marcu 2018 roku międzynarodowa kapituła Nagrody im. Wisławy Szymborskiej spośród 240 

nadesłanych książek wybrała 80 tytułów, które zostały dopuszczone do Konkursu o Nagrodę im. 

Wisławy Szymborskiej w 2018 roku. 

 

W kwietniu 2018 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: Wojciecha Bonowicza, Julię Fiedorczuk, Natalię Malek, Martę 

Podgórnik, Ilonę Witkowską. W kategorii za przekład tomu zagranicznego Nagrodę otrzymały: Linn 

Hansen za „Przejdź do historii” oraz jej tłumaczka Justyna Czechowska.  

W maju 2018 roku, w ramach promocji poezji i Nagrody im. Wisławy Szymborskiej, Fundacja 

zorganizowała spotkanie z poetkami i poetami nominowanymi do Nagrody im. Wisławy Szymborskiej. 

Spotkanie odbyło się w księgarnio-kawiarni De Revolutionibus, prowadził je Marcin Wilk, na spotkanie 

przyszło ok. 50 osób.  

 

10 czerwca 2018 roku Fundacja zorganizowała uroczyste wręczenie Nagrody im. Wisławy 

Szymborskiej, którą  przyznano w II kategoriach: Julii Fiedorczuk za tom polski oraz Linn Hansen za 
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tom tłumaczony. Gala wręczenia odbyła się w centrum kongresowym ICE Kraków, wzięło w niej udział 

600 zaproszonych gości. 11 czerwca w czasie Festiwalu Miłosza odbyło się spotkanie z laureatkami 

(polską zwyciężczynią oraz tłumaczką, Linn Hansen nie przyjechała), prowadziła je dr Anna 

Marchewka.  

Przy realizacji tego projektu 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.  

Projekt Konkurs o Nagrodę im. Wisławy Szymborskiej w 2018 roku był dotowany przez Urząd Miasta 

Krakowa, a jego głównym organizatorem była Fundacja Wisławy Szymborskiej.  

10 października 2018 r. w ramach podsumowania Nagrody Fundacja zaprosiła czytelników na spotkanie 

„Literatura kobiet – osobny czy wspólny pokój” z udziałem prof. Anny Nasiłowskiej, Barbary Klickiej 

i Piotra Kalińskiego. Prowadziła je dr Paulina Małochleb.  

W październiku 2018 roku w czasie Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie Fundacja 

zorganizowała spotkanie z laureatkami Nagrody im. Wisławy Szymborskiej  

w 2018 r. za przekład – Linn Hansen oraz Justyną Czechowską. Prowadziła je dr Paulina Małochleb, w 

spotkaniu wzięło udział ok. 40 osób.  

 

Jesienią Fundacja z Funduszu Zapomóg, na wniosek Komisji Zapomogowej, wypłaciła  

3 osobom łącznie 12 tysięcy złotych zapomogi.  

 

W roku 2018 roku Fundacja przyczyniła się też do promocji czytelnictwa, wspierając nagrodami 

książkowymi liczne szkoły i biblioteki z całej Polski oraz patronując licznym poetyckim konkursom dla 

dzieci i młodzieży. 

 

Fundacja współorganizowała również, wraz z partnerami (na podstawie zawieranych umów) wystawy 

„Wyklejanek” autorstwa Wisławy Szymborskiej, które w 2018 r. odbywały się  

w: Warszawie, Wilnie, Brukseli i Izraelu. 

 

W 2018 roku nadal działała wystawa „Szuflada Szymborskiej” w Kamienicy Szołayskich, oddziale 

Muzeum Narodowego w Krakowie, którą otwarto w 2013 roku.   

W cyklu spotkań prowadzonym wspólnie z Muzeum Mehoffera, oddziale Muzeum Narodowego w 

Krakowie zorganizowano spotkania z: Ewą Lipską, Prof. Teresą Walas, odbyły się też spotkania na 

temat polskiej poezji niepoważnej, czytanie na trawie.  

 

W 2018 roku nakładem Wydawnictwa a5 ukazała się korespondencja Wisławy Szymborskiej i 

Zbigniewa Herberta „Jacyś złośliwi bogowie zakpili z nas okrutnie”. 
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Nakładem Wydawnictwa Znak ukazał się tom „Sól”, będący częścią serii kolekcji poezji Szymborskiej. 

 

Wydawnictwo Austeria wydało kalendarz ścienny z kolażami Wisławy Szymborskiej na rok 2019 oraz 

„Książkę do pisania”, zawierającą wiersze Noblistki, jak i refleksje autorstwa poetów, badaczy 

literatury, a zarazem przyjaciół poetki. Całość dopełniają zdjęcia  

z archiwum Poetki oraz faksymilia jej rękopisów. 

 

W roku 2018 ukazały się tłumaczenia utworów Szymborskiej i o Szymborskiej na obce języki, m.in. na 

angielski, hiszpański, chiński, portugalski, koreański, francuski, włoski i hebrajski. 

 

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 2018 Zarząd Fundacji podjął następujące uchwały: 

1) Uchwała na 1/01/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Członków Kapituły VI 

edycji Nagrody im. Wisławy Szymborskiej oraz ustalenia wysokości ich wynagrodzenia. 

2) Uchwała na 2/01/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Sekretarz VI edycji 

Nagrody im. Wisławy Szymborskiej oraz ustalenia wysokości jego wynagrodzenia. 
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3) Uchwała nr 3/01/2018 z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie przygotowania i realizacji przez 

Fundację Wisławy Szymborskiej VI edycji Gali wręczenia Nagrody im. Wisławy 

Szymborskiej. 

4) Uchwała nr 1/02/2018 z dnia 17 lutego 2018 r. w sprawie współpracy z Fundacją Miasto 

Literatury jako współorganizatorem Konkursu o Nagrodę im. Wisławy Szymborskiej w 2018 

r.  

5) Uchwała nr 2/02/2018 z dnia 17 lutego 2018 r. w sprawie wyłonienia zwycięzców Nagrody o 

Stypendium im. Adama Włodka.  

6) Uchwała nr 1/03/2018 z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie złożenia aktualizacji wniosku do 

Gminy Miejskiej Kraków dotyczącej dofinansowania w formie dotacji na realizację projektu 

Konkurs o Nagrodę im. Wisławy Szymborskiej 2018. 

7) Uchwała nr 1/04/2018 r. z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia wraz z Muzeum 

Narodowym w Krakowie wspólnego projektu spotkań literackich dla czytelników pod nazwą 

„Literatura u Mehoffera”.  

8) Uchwała nr 2/04/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie zawarcia z Gminą Miejską Kraków 

aneksu do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem „Konkurs o Nagrodę 

im. Wisławy Szymborskiej”. 

9) Uchwała nr 1/06/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego. 

10) Uchwała nr 2/06/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie pokrycia straty. 

11) Uchwała nr 1/10/2018 r. z dnia 22 października 2018 r. w sprawie przeznaczenia kwoty na 

wypłatę zapomóg pieniężnych w 2018 roku oraz ustalenia minimalnej i maksymalnej 

wysokości indywidualnej zapomogi w roku 2018. 

12) Uchwała nr 2/10/2018 r. z dnia 22 października 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu 

Nagrody im. Wisławy Szymborskiej. 

13) Uchwała nr 1/11/2018 z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia Konkursu na 

najlepszy projekt pracy literackiej lub literaturoznawczej w 2019 r., w którym będzie przyznana 

Nagroda im. Adama Włodka. 

14) Uchwała nr 1/12/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie przyznania zapomóg z Funduszu 

Zapomóg w 2018 roku.  

15) Uchwała nr 2/12/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie odmowy przyznania zapomóg z 

Funduszu Zapomóg w 2018 roku.  

16) Uchwała nr 3/12/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Zapomogowej 

na 2019 rok. 
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V. 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 jednostek samorządu terytorialnego) oraz formy płatności (gotówka, 

przelew) 

 

 

 

 

V.1 Przychody z działalności statutowej (otrzymane w formie przelewów bankowych): 

Przychody z działalności statutowej  84 971,36 zł 

   W tym:   

    Odpłatnej 
                                              

0   zł  

    nieodpłatnej (darowizny rzeczowe) 18 943,36 zł 

    nieodpłatnej (darowizny pieniężne) 400,00 zł 

Zwrot niewykorzystanej dotacji do Ministerstwa Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego 
-14 372,00 zł 

Dotacja z Urząd Miasta Krakowa – Umowa nr 

W/I/1829/KD/121/2017 – AN – 1/2018 z dnia 12.04.2018 r. – 

na realizację: „Konkurs literacki o nagrodę im. Wisławy 

Szymborskiej 2018”. 

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 2018 Fundacja uzyskała przychód z działalności gospodarczej w wysokości: 

Przychody z działalności gospodarczej 691.042,28 zł 

            prawa autorskie 542.561,79 zł 

            usługi reklamowe 148.480,49 zł 
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Powyższe przychody Fundacja otrzymała w formie przelewów bankowych.  

Wynik finansowy na działalności gospodarczej w 2018 wyniósł 325.344,36 zł. 

Ponadto w 2018 r. Fundacja uzyskała przychody z działalności finansowej (odsetki od lokat) w 

wysokości 18.976,64 zł. 

Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu z pozostałych 

źródeł wyniósł 54,00 %. 

 

VI. Informacja o poniesionych kosztach na: 

VI.A realizację celów statutowych  

Koszty realizacji zadań statutowych: 

 - koszty związane z realizacją zadań z otrzymanych dotacji – 80.000,00 zł 

 - koszty związane z realizacją celów fundacji – 675.319,47 zł (660 340,32 zł przelewem oraz 

14 979,15 zł gotówką)  

 - wynik finansowy za 2017 r. – różnica zwiększająca koszty roku 2018 - 1.913.583,09 zł  

 

VI.B administrację: 

Koszty ogólno - administracyjne               120 841,27 zł  

zużycie materiałów i energii 

                  8 511,24 zł 

(6376,40 zł płatne 

przelewem oraz 2134,84 

zł płatność gotówką) 

usługi obce (w tym:) 

                45 862,35 zł 

(płatne przelewem) 

czynsze 

                   21 398,88 zł 

(płatne przelewem) 

usługi telekomunikacyjne 

                       5 465,04 zł 

(płatność przelewem)  

wynagrodzenia 

                47 422,55 zł 

(płatność przelewem) 

podatki i opłaty 

                   5 671,51 zł 

(3135,30 zł płatność 

przelewem oraz 2536,21 

zł płatność gotówką)   

amortyzacja 

                  7 709,19 zł 

(płatność przelewem) 

pozostałe koszty 

                   5 664,43 zł 

(4063,69 zł płatność 
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przelewem oraz 1600,74 

zł płatność gotówką)  

 

6.C działalność gospodarczą: 

 Koszty związane z działalnością 

gospodarczą:               365 697,92 zł  

koszty sprzedaży               365 697,92 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: 29.532,78 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 2018 roku wynosiły: 0,00 zł 

Wynagrodzenia osób kierujących działalnością gospodarczą w fundacji zatrudnionych na podstawie 

umowy o pracę w 2018 r. wynosiły: 0,00 zł 

d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia: 

W roku obrotowym 2018 koszt wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia wyniósł łącznie 144 000 zł.  
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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 2018 nie udzielała pożyczek pieniężnych. 

f) kwotach zgromadzonych na rachunkach płatniczych ze wskazaniem banku oraz kwotach 

zgromadzonych w gotówce 

Fundacja na dzień 31.12.2018 posiadała następujące środki pieniężne w banku: 

Bieżące rachunki bankowe Bank PKO BP w kwocie   55.603,90 zł. 

Rachunki walutowe Euro w Banku PKO BP w kwocie 12.662,37 EUR. 

Rachunki walutowe USD w Banku PKO BP w kwocie 681.915,41 USD. 

Fundacja na dzień 31.12.2018 posiadała w gotówce kwotę: 2203,77 zł oraz 553,50 EUR.  

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

prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek: 

Fundacja w roku obrotowym 2018 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 2018 nie nabyła nieruchomości. 

 

i) Nabytych pozostałych środkach trwałych: 

Fundacja w 2018 roku nie nabyła środków trwałych. 

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

sporządzanych dla celów statystycznych: 

Aktywa   

A. Aktywa trwałe 12 871 274,49 

I. Wartości niematerialne i prawne 12 455 468,97 

3. Inne wartości niematerialne i prawne 12 455 468,97 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 415 805,52 

1. Środki trwałe 415 805,52 

b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii ląd. i wod. 415 805,52 

c) Urządzenia techniczne i maszyny 0,00 

e) Inne środki trwałe 0,00 

B. Aktywa obrotowe 2 847 346,06 

I. Zapasy 25 168,76 
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1. Towary 25 168,76 

II. Należności krótkoterminowe 143 420,95 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 141 552,57 

b) z tytułu podatków, dotacji … 862,50 

c) inne 1 005,88 

III. Inwestycje krótkoterminowe 2 678 402,97 

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2 678 402,97 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe 
 353,38 

Aktywa razem 15 718 620,55 

  

 

  

 

  
 

Zobowiązania   

Zobowiązania krótkoterminowe 61 452,90 

1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 

2. Wobec pozostałych jednostek 61 452,90 

a) Z tytułu dostaw i usług 22 973,00 

b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych 

świadczeń 
25 267,94 

c) z tytułu wynagrodzeń 10 158,64 
 

 

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 2018 nie realizowała ww. zadań. 

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

składanych deklaracjach podatkowych.  

Fundacja na dzień 31.12.2018 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 2018 nie była przeprowadzana kontrola w 

Fundacji. 

X. Informacja, czy fundacja ustanowiona na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o 

fundacjach jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 roku 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723,1075,1499 i 

2215). 
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Fundacja nie jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723,1075,1499 i 2215). 

 

XI. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację ustanowioną na podstawie ustawy  

z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej 

równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza 

operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty 

operacji.  

Fundacja w 2018 roku nie przyjęła ani nie dokonała płatności w gotówce o wartości równej lub 

przekraczającej równowartość 10 000 euro, ani w formie pojedynczej operacji, ani kilku operacji, które 

wydają się ze sobą powiązane. 

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/ 

 

 

 


