
Zarok2o2o
Z,achowanonumeraQęzrozporzqdzeniaMinistraSprauiedIiuościzdnia8majazoolr.uspralłi
fundacji (Dz. U. poz. 5z9, z 2c11 r. poz. 1291 orca z 2018 r, poz. z458),

Pouczenie co do s1losobu ugpełniania sptanaozdanio' :

. Formularz naleiry tugpelnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie.. Sprawozdanie należE wgpelnić wyłqcznie w bialych pusĘch polach.
' W przypadku póI, które nie dotyczq danego sprawozdania, należg wpisać ,,nie dotyczy" albo wstawić pojedynczy mak maśInika (-),. We wsąstkich uypełnianych polach, w których występuje możIiwość wybora, nalezy tastauić X u jedngm odpouiednim hladrącie.

r. Dane rejestraryjne fundacji
Nazwa fundacji

Fundacja IJ Żródeł

Siedziba i adres fundacji
54-2o,6 Wroclaw, ul. Legricka 6s

Aktualny adres do
korespondencji 53-a24Wrocław, al. Lipowa 23/L7

Adres poczty elektronicznej
biuro @ fundacj auzrodel. com.pl

REGON
o22337ar'3

Data wpisu w KRS 17.01.2014 | Nr KRS oooo4947a9

Dane członków zarządu
fundacji (wg akrualnego wpisu
w KRS)

Imię i nanłrisko Pełniona funkcja
Leszekwieliczko Prezes Zarządu

Określenie celów statutowych
fundacji (ze statutu)

1. Organizowanie i prowadzenie działań w obrębie kultury, sztuki, tradycji, z obszaru
rozwoju osobistego, ochrony środowiska naturalnego, a także w zakresie nauki,
edukacji, oświaty i wychowania.
2. Organizowanie i prowadzenie badań, ekspedycji i wypraw zgłębiających różne
tradycje kulturowe,
3. Tworzenie i prowadzenie ośrodków pracy twórczej, poszukiwań filozoficznych i

badania pra ktyk medytacyjnych.
4. Udzielanie pomocy organizacyjnej ifinansowej osobom fizycznym potrzebującym
wsparcia w pracy twórczej.
5. Upowszechnianie wolontariatu, jako społecznej formy współpracy z organizacjami
non profit.
6. Badanie problemów społeczności lokalnych wobec różnic międzykulturowych,
międzywyzna niowych z uwzględ nieniem m niejszości etnicznych, na rodowych,
ŚWiatopoglądowych.
7. Ochrona i ratowanie dóbr kultury, sztuki itradycji.
8. Organizowanie działań na rzecz rozwoju alternatywnych sposobów życia w
środowisku naturalnym poprzez:

8.1 szerzenie informacji o zagrożeniach w środowisku naturalnym powodowanych
rozwojem cywilizacji i sposobach ich przeciwdziałaniu,

8.2 promowanie naturalnego rolnictwa,
8.3 przedstawianie różnych form naturalnego budownictwa, a także ekologicznych
sposobów pozyskiwania energii,

8.4 propagowanie naturalnego, zdrowego odżywiania i naturalnej profilaktyki
zdrowotnej.

fqndacji



z. Charakterystyka działalności fundacji w okresie sprawozdawcrym

Zasady, formy i zakres działalności stafutowej z podaniem realizacji celów statutowych (opis rzeczytuiście
prowadzonej działalności statutou ej w rolu spranu ozdauczym)

Sposób i charakter działania Fundacji w 2020 r.:

L. Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.
2. Fundacja nie prowadziła odpłatnej działalności statutowej.
3. Fundacja nie zatrudniała pracowników etatowych, a członkowie zarządu z tytułu pełnionych funkcji nie pobierali

świadczeń pieniężnych.
4. Obsługę księgową Fundacja prowadziła we własnym zakresie.
5. Środki pieniężne Fundacji ulokowane są na rachunku bankowym w BGŻ BNP Paribas.
6. W roku 2021 Fundacja będzie kontynuowała rozpoczęte zadania zgodnie ze swoim statutem.

lnformacja o zadaniach realizowanych w 2020 r.:

1. Prowadzenie strony internetowej fundacji.
2. Udzielanie pomocy organizacyjnej i finansowej osobom fizycznym potrzebującym wsparcia w pracy twórczej.
3. Kontynuacja projektu pod nazwą:Wykłady
4. Kontynuowanie współpracy z telewizją internetową

Opis głównychzdarzeńprawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych

ad 1. Prowadzenie strony internetowej fundacji- www.fundaciauzrodel.com.pI
Strona internetowa to jedno z ważniejszych narzędzi komunikacji fundacji z uczestnikami spotkań. To źródło
informacji zarówno o samej fundacji jak również o jej wydarzeniach i działaniach realizowanych w ramach
działa l ności statutowej.
ad 2. Fundacja kontynuuje patronat i wsparcie organizacyjne i finansowe osobom fizycznym, panu Rafałowi
Śliwińskiemu i Andrzejowi Nikodemowiczowi, którzy w ramach pracy twórczej rozwijają swoje zdolności
dziennikarskie tworząc i rozwijając internetowe studia telewizyjne.
ad 3. Kontynuacja projektu pod nazwą: Wykłady - w formie nieformalnej spowodowana epidemią ogólnopolską.
Celem realizowanego projektu jest szerzenie wiedzy uczestników spotkań, osób zainteresowanych, o zagadnienia
związane z trendami występującymi w różnych dziedzinach życia publicznego dzisiejszych czasów,
ad 4. Kontynuacja współpracy z telewizjami internetowymi.
Fundacja współpracuje z telewizjami internetowymi, dzięki czemu spora część wykładów jest nagrywana i

udostępniana w lnternecie, Tym samym poszerzony jest krąg odbiorców, do których można dotrzeć. Powoduje to
większe zainteresowanie działaniami fundacji.

3. Działalrrość gospodarcza

Informacja czy fundacja prowadziła
działalność gospodarczą

TAK
PROWADZIł,A

NIE
PROWADZIł-A x

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS

Nie dotycry

4. Odpisy uchwał zarządrrfundacji

05.0ż.żO2O r. uchwała Fundatora 8lżO2O
2].0t.2020 r. uchwała Zarządu 23lż020
03.03.2020 r uchwała Zarządu 2Ą/2O2O zatwierdzająca sprawozdanie finansowe za rok 2019

o1,J1,.zoz0 r. uchwala Zarządu 25/Z020 zatwierdzająca sprawozdanie merytoryczne za rok 2019 do
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

5. Inforrnacja o wysokości uryskanych prrychodórłr fundacji w okresie sprawozdawcą/rn,
z wyodrębnieniem ich źródeł
wvsokość uz;vska nvch nrz;vch odów kwota (ul nodziole na formll nłotności)



Przelew Gotówka Inne (wskazaó
iakie)

Ogółem 53626.,32

- ze spadku

- z zapisu

- z darowizn 536z63z

- środki pochodzące ze
źr ódeł publicznych, w tym :

- z budżetu jst

- z budżetu państwa

- inne
(wskazaó iakie)
Informacja o wysokości odpłatnych świadczeń
realizowanych przez fundację w ramach celów
statutowych (z uwzględnieniem kosztów §ch
świadczeń)

Jeżeli działalność gospodarcza była prowadzona

Wyrrik finansowy z prowadzonej działalności
sospodarczei
Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z
działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z
pozostałych źródeł

6. Informacj a o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczlłn

koszty fundacii osółem

kwota (u podziale ną formu ołątności)
Przelew Gotówka Inne (wskazać

iakie)
zz95z.8o

a) kosz§ realizacji celów statutowych r16o5.58

b) koszĘ administracyjne

- cz;wsz

- opła§ telefoniczne

- opła§ pocztowe 22'1o

- lnne
(wskazać jakie)

Utrrymanie strony w
Internecie, aktualizacje
księsowe. mateńałv biurowe

67zrtz

c) kosz§ działalności gospodarczej

d) pozostałe koszty Sądowe 15oroo

7. Dane wymienione w § z pkt 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja
2oo1 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. IJ. poz. 5z9,
z2oal r. poz. a29r.olrazzzor.8 r. poz. 2458)

a) Liczba osób zatrudnionych w fundacji

Ogółem

wedłue zaimowanvch stanowisk

stanowisko Liczba osób zatrudnionych

Liczba osób zatrudniona wyłacznie w działalności gospodarczej



stanowisko Liczba osób zatrudnionych

b) Ęczna lcwota w]magrodzeń wypłaconych prlzezfundację w okresie sprawozdawcąrm, z
podziałem na

Wlmagrodzenia

Nagrody

Premie

Inne świadczenia
Wynagrodzenia osób zatrudnionych rłyłącznie w
dzia}alności gospodarczei
c)Wysokość roczrrego lub przeciętrrego miesięcznego wynagrodzenia wylrłaconego łącznie
członkom zarządrri innych organówfundacji oraz osobomkierufącymwyłączrrie działalnością
go spodarc zą, z podziałem na
Wynagrodzenia

Nagrody

Premie

Inne świadczenia

d) Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia

e) Udzielo ne prlzez fundację pożycz|<i pieniężne, z podziałem wedlug ich w;rsokości, ze
wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek orazz podaniem podstawy
statutowei udzielania takich poźrvczek

f) Kwoty zgromadzone na rachunkach płatlriczych otazlłnvoĘ zgrotnadzone w gotówce

Nazwa banku lub kasy oszczędnościowo-kredytowej Kwota

Bank BGZ BNP Pańbas S.A. 30 263,14

Kwo§ zgromadzone w gotówce oroo
g) Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach
prawa handlowego zewskazaniem Ęch spółek

h) Nabyte nieruchomości, ich przezrraczenie orajz w;rsokość lcwot wydatkowanych na to nabycie

i) Nabyte pozostałe środki trwałe

j) Wartośó aktywów i zobowiązań ftmdacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dlą celów staĘswczrrych



8. Dane o działalności zleconej fundacjiprzezpodmioĘpaństwowe i samorządowe (usługio
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczlr'e) otaz o wyniku finansowvm tei działalności

9. Informacja o rozliczeniach fundacjiz§tułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także
informacja w sprawie składanych deklaracji podatko$rych

ro. Informa cja, czy fundacja jest ins§tucją obowiązaną w
rozumieniu ustawy z dnia 1marea zor8 r. o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz finansowaniu ter:roĘlżmu
(Dz.U. z zoLg r, poz. 1115, 1520, 1655, t7g8 izo88)

NIE TAK x

rr. Inforrnacja o prryjęciu lub dokonaniu przez fundację ustanowioną na podstawie ustaw;r z
dnia 6 lcwietrria 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z zol..& r. poz. r4ga) płatności w gotówce o wartości
równej lub przekraczającej równowartość 10 ooo euro, bezwzgJ'ędu na to, cay płatność jest
przeprowadzanajako pojedyncza operacjaczy kilka operacji, które wydają się ze sobą
powiązane, wraz ze wskazaniem da§ i lcwo§ operacji ftuypełnićtu przypadku ząznaczeniata pkt lo
odpotuiedzi ,,TAK').
Data operacji Kwota operacji

rz. Informacja o przeprowadzanych kontrolach w fundacji

Informacja, czł w fundacji była przeprowadzona kontrola
NIE x TAK

Wyniki przepro\^radzonej kontroli w fundacj i Q e śli t aka ba ła)

V*rtrńffi'.--
podpis ."ł.ń#n;}Jądu fu ndacj i* podpis członka zarządu fu ndacj i"

_l r Fundac|a l] Źródeł
fi ir',fiTffi :Ęiś33,Hfi ',13tel.695 921724

|n ugrtr o;.......?! ..!.1:UŁ \

miejscowość, data

*Podpisy co naimniej dwoch członków zarzqdufundacji, jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej,


