SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011
Fundacja Kazimierza Wielkiego jest organizacją non-profit, została
zarejestrowana 22 kwietnia 2011 roku w VII Wydziale Sądu Rejonowego w
Toruniu – Krajowy Rejestr Sądowy, pod numerem KRS 0000384511.
Fundacja posiada NIP: 9562293070 i REGON: 340910173. Siedziba
Fundacji mieści się w Toruniu ul. Krasińskiego 16m7.
Zarząd fundacji tworzą: Joanna Szalacha-Jarmużek (prezes), Tomasz
Jarmużek, Krzysztof Pietrowicz, Bartosz Pilitowski (członkowie zarządu).
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
Fundacja została powołana w celu:
1. promocji, rozwoju i integrowania polskiej przedsiębiorczości w kraju i za
granicą;
2. promocji polskiej kultury oraz historii w kraju i za granicą;
3. wspierania Polaków za granicami w utrzymaniu więzi z Polską w tym
wspierania oraz integrowania organizacji polonijnych;
4. integracji i promocji Polski w krajach Unii Europejskiej w wymiarach:
społecznym, kulturowym, prawnym, historycznym, przyrodniczym,
ekonomicznym,
5. przeciwdziałania wszelkim objawom dyskryminacji osób polskiego
pochodzenia, fałszowaniu historii Polski, lub szkalowaniu Polski oraz Polaków;
6. przeciwdziałania innym formom naruszania praw obywatelskich i człowieka,
w tym dyskryminacji z uwagi na poglądy i przekonania religijne oraz
polityczne;
7. ochrony dziedzictwa kulturowego, historycznego a także przyrodniczego
Polski.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez działalność w następujących obszarach:
1. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości;
2. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

Toruń ul. Krasińskiego 16/7 87-100 KRS: 0000384511 NIP: 9562293070

3. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i
innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań
technicznych w praktyce gospodarczej;
4. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
5. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
6. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
7. turystyki i krajoznawstwa;
8. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
9. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
10. promocji i organizacji wolontariatu;
11. pomocy Polonii i Polakom za granicą;
12. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
13. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. prowadzenie stron internetowych;
2. promowanie polskich przedsiębiorców i produktów w środkach masowego
przekazu;
3. propagowanie, organizowanie i przyznawanie oznaczeń dla firm i
produktów
4. organizowanie spotkań, kongresów, sympozjów;
5. działalność na rzecz poprawy jakości prawa handlowego oraz instytucji
związanych z działalnością gospodarczą;
6. prowadzenie szkoleń;
7. prowadzenie badań;
8. działalność wydawniczą;
9. organizowanie wydarzeń kulturalnych;
10. współpracę z organami państwa – zwłaszcza instytucjami otoczenia
biznesu, władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami
pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
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DZIAŁANIA PROWADZONE W 2011 ROKU
W 2011 roku działania FKW skoncentrowały się na dwóch obszarach 1) promocji, rozwoju i integrowania polskiej przedsiębiorczości w kraju Fundacja Kazimierza Wielkiego uruchomiła blog poświęcony
zagadnieniom patriotyzmu konsumenckiego
(patriotyzmekonomiczny.pl). Blog ma promować dyskusję nad
problematyką świadomej konsumpcji realizowanej w wymiarze
identyfikacji marek/produktów z krajem i kulturą. Uruchomienie
strony zarząd Fundacji traktował jako pierwszy krok na drodze
kampanii wspierającej nowocześnie rozumiany patriotyzm
ekonomiczny. Przyjęto, że kampania ta będzie nosiła nazwę „Polski
Ślad”. Zgłoszono do Urzędu Patentowego RP znak kampanii. W 2011
roku FKW podjęła też współpracę ze Stowarzyszeniem Obywatele
Obywatelom w zakresie wsparcia kreatywnego. Związana z SOO grupa
Kooperatywa zgodnie z umową zawartą z FKW w listopadzie 2011 ma
pomóc FKW wypracować identyfikację graficzną dla projektu
promującego patriotyzm gospodarczy. W 2011 roku nie poniesiono
kosztów związanych z tą współpracą.
2) promocji historii Polski - członkowie Fundacji nawiązali współpracę ze
Szkołą Podstawową im. Gen E. Zawackiej w Toruniu, w której
prowadzili w ramach lekcji wychowawczych zajęcia dotyczące
patriotyzmu w ujęciu historycznym i współczesnym oraz
odpowiedzialności obywatelskiej. Obecnie FKW jest tzw. partnerem
społecznym szkoły i uczestniczyła w procesie oceny tej placówki przez
kuratorium.
INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTACH
DZIAŁALNOŚCI
W 2011 roku Fundacja uzyskała przychody w kwocie: 21.370 zł (w całości z
darowizn). Wg wpisu do KRS Fundacja nie prowadzi działalności
gospodarczej.
Koszty:
a. działalności statutowej wyniosły 4.214,32 zł
b. administracji: 0 zł
c. działalności gospodarczej: 0 zł
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d. pozostałe: 0 zł
POZOSTAŁE DANE O FUNDACJI
1.Liczba osób zatrudnionych w fundacji: 0
2. Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
wypłaconego łącznie członkom zarządu oraz premii/nagród: 0 zł
3. Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia/dzieło: 2.000 zł
4. Udzielone przez fundację pożyczki pieniężne, z podziałem według ich
wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek
oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek: nie dotyczy
5. Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:
saldo na koniec dnia 31.12.2011 – 17.414,84 zł Bank Spółdzielczy w
Brodnicy
6. Wartość nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych
akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek: zakup akcji
spółki „Nowy Ekran S.A” o wartości 200,00 zł
7. Nabyte nieruchomości, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot
wydatkowanych na to nabycie: nie dotyczy
8. Nabyte pozostałe środki trwałe: nie dotyczy
9. Wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych
sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:
aktywa trwałe: 200,00 zł
aktywa obrotowe: 17.414,84 zł
zobowiązania: 451,56 zł

10. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i
samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne)
oraz o wyniku finansowym tej działalności: nie dotyczy
11.Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań
podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji
podatkowych: Fundacja złożyła CIT-8 i CIT-8/O, zobowiązania podatkowe na
dzień 31.12.2012 wyniosły 0,00 zł.
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12. W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzano kontroli działalności
Fundacji.
13. Uchwały podjęte w roku 2011: Uchwała nr 1/2011 Zarządu Fundacji Kazimierza
Wielkiego z dnia 5 kwietnia 2011 w sprawie wyboru Prezesa Zarządu (kopię załączamy do
sprawozdania).
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