
Sprawozdanie z działalności fundacji

Zachowano numerację z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z
działalności fundacji (Dz. U. poz. 529, z 2011 r. poz. 1291 oraz z 2018 r. poz. 2458).

1. Dane rejestracyjne fundacji

Nazwa fundacji FUNDACJA MARIA I MARTA

Siedziba i adres fundacji WROCŁAW
PL. BP. NANKIERA 17 A
50-140 WROCŁAW

Aktualny adres do 
korespondencji

WROCŁAW
UL. GRUDZIĄDZKA 84/3
51-165 WROCŁAW

Adres poczty elektronicznej FUNDACJAMARIAIMARTA@GMAIL.COM

REGON 38252177000000

Data wpisu w KRS 06.02.2019 Nr KRS 0000770468

Dane członków zarządu 
fundacji (wg aktualnego 
wpisu w KRS)

Imię i nazwisko Pełniona funkcja
MAREK PIOTR PREZES FUNDACJI
MAREK MARTA EWA WICEPREZES FUNDACJI

Określenie celów 
statutowych fundacji (ze 
statutu)

FUNDACJA ZOSTAŁA POWOŁANA W CELU:
1) ROZWOJU, WSPARCIA, PROMOCJI I FINANSOWANIA KULTURY I 
SZTUKI ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM KULTURY I SZTUKI 
CHRZEŚCIJAŃSKIEJ,
2) PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ARTYSTYCZNEJ, KULTURALNEJ, 
EDUKACYJNEJ I SPOŁECZNEJ,
3) WSPIERANIE ORGANIZACJI I OSÓB PROWADZĄCYCH 
DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNĄ I KULTURALNĄ,
4) WSPIERANIE I TWORZENIE ZAPLECZA DLA REALIZACJI CELU 
WSKAZANEGO W PKT 1-3 POWYŻEJ.

2. Charakterystyka działalności fundacji w okresie sprawozdawczym

Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych (opis 
rzeczywiście prowadzonej działalności statutowej w roku sprawozdawczym)

W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku Fundacja Maria i
Marta prowadziła działania formalno-prawne związane z rozpoczęciem działalności Fundacji. 

W dniu 30 stycznia 2019 roku zmieniono statut Fundacji Maria i Marta sporządzony w dniu
12 grudnia 2018 r. w zakresie treści § 8 zgodnie z UCHWAŁA NR 01/01.2019 Z DNIA 30.01.2019
R. O ZMIANIE STATUTU FUNDACJI. 
W wyniku zmiany statutu Fundacji sporządono Oświadczenie zmieniające akt ustanowienia
Fundacji – Akt Notarialny, repertorium nr 758/2019 z dnia 31.01.2019 r.

W  dniu  06  lutego  2020  r.  postanowieniem  Sądu  Rejonowego  dla  Wrocławia-Fabrycznej  we
Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Fundacja została wpisana do
KRS:  Rejestru  Stowarzyszeń,  Innych  Oraganizacji  Społecznych  i  Zawodowych,  Fundacji  oraz
Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem: 0000770468.

      Za rok 2019 



Dodatkowo  w  okresie  sprawozdawczym od  1  stycznia  2019  roku  do  31  grudnia  2019  roku
Fundacja Maria i Marta prowadziła działania merytoryczne związane z początkiem działalności,
czyli m.in.:

• przygotowanie materiałów dla wykonania strony internetowej Fundacji;
• przygotowanie planu działań Fundacji;
• przygotowanie planu pozyskiwania środków finansowych z  kolejnych latach działalności

Fundacji.

Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych

Fundusz założycielki w wysokości 1000 zł w dniu 2019-07-29 
od: Piotr Marek, Północna 3/40, 09-100 Płońsk

Darowizna na kwotę 250 zł w dniu 2019-08-07 
od: Ujazdowski Kazimierz, Jesionowa 30/8, 50-504 Wrocław.

Za wyjątkiem powyższych brak zdarzeń prawnych mających skutki finansowe.

3. Działalność gospodarcza

Informacja czy fundacja prowadziła 
działalność gospodarczą TAK 

PROWADZIŁA
NIE 
PROWADZIŁA X

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców 
KRS 

nie dotyczy

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji 

W dniu 30 stycznia 2019 roku zmieniono statut Fundacji Maria i Marta sporządzony w dniu 12
grudnia 2018 r. w zakresie treści § 8 zgodnie z UCHWAŁA NR 01/01.2019 Z DNIA 30.01.2019 R.
O ZMIANIE STATUTU FUNDACJI. 



5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów fundacji w okresie 
sprawozdawczym, z wyodrębnieniem ich źródeł 

Wysokość uzyskanych przychodów

Kwota (w podziale na formy płatności)
Przelew Gotówka Inne 

(wskazać 
jakie)

Ogółem 250 zł - -

- ze spadku - - -

- z zapisu - - -

- z darowizn 250 zł - -

- środki pochodzące ze
źródeł publicznych, w 
tym:

- z budżetu jst - - -

- z budżetu państwa - - -

- inne
(wskazać jakie)

- - -

Informacja o wysokości odpłatnych świadczeń 
realizowanych przez fundację w ramach celów 
statutowych (z uwzględnieniem kosztów tych 
świadczeń)

-

Jeżeli działalność gospodarcza była prowadzona

Wynik finansowy z prowadzonej działalności 
gospodarczej 

-

Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z 
działalności gospodarczej do przychodu 
osiągniętego z pozostałych źródeł

-

6. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty fundacji ogółem

Kwota (w podziale na formy płatności)
Przelew Gotówka Inne 

(wskazać 
jakie)

a) koszty realizacji celów statutowych - -

b) koszty administracyjne

- czynsz
-

- -

- opłaty telefoniczne - - -

- opłaty pocztowe - - -

- inne
(wskazać jakie)

- - -

c) koszty działalności gospodarczej - - -

d) pozostałe 
koszty

- - -

7. Dane wymienione w § 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 
maja 
2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. poz.
529, 
z 2011 r. poz. 1291 oraz z 2018 r. poz. 2458)

a) Liczba osób zatrudnionych w fundacji



Ogółem
Nie dotyczy

Według zajmowanych stanowisk

Stanowisko Liczba osób zatrudnionych

Nie dotyczy Nie dotyczy

Liczba osób zatrudniona wyłącznie w działalności gospodarczej

Stanowisko Liczba osób zatrudnionych

Nie dotyczy Nie dotyczy

b) Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację w okresie 
sprawozdawczym, z podziałem na

Wynagrodzenia -

Nagrody -

Premie -

Inne świadczenia -
Wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w 
działalności gospodarczej

-

c)Wysokość 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 -

Inne świadczenia -

d) Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia

Nie dotyczy

e) 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

f) Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych  oraz kwoty zgromadzone w gotówce
Nazwa banku lub kasy oszczędnościowo-
kredytowej

Kwota

mBank S.A.
mBiznes konto Standard – 
05114020040000360278510550

1250,00 zł

Kwoty zgromadzone w gotówce -

g) Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w 
spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek

Nie dotyczy



h) Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych na to
nabycie

Nie dotyczy

i) Nabyte pozostałe środki trwałe

Nie dotyczy

j) Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach 
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych

Nie dotyczy

8. 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

9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a 
także informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych

Nie dotyczy

10. Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w
rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 
terroryzmu 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1115 , 1520 , 1655, 1798 i 2088)

NIE TAK X

11. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację ustanowioną na podstawie 
ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1491) 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 (wypełnić w przypadku zaznaczenia w pkt 10 odpowiedzi „TAK”).
Data operacji Kwota operacji

- -

12. Informacja o przeprowadzanych kontrolach w fundacji

Informacja, czy w fundacji była przeprowadzona kontrola 
NIE X TAK

Wyniki przeprowadzonej kontroli w fundacji (jeśli taka była)

Nie dotyczy



……………………………..………………..

podpis członka zarządu fundacji*

…………………..…………………………

podpis członka zarządu fundacji*

…………………………………

miejscowość, data

*Podpisy co najmniej dwóch członków zarządu fundacji, jeżeli statut fundacji nie stanowi 
inaczej.


