
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

FUNDACJA EDUKACJI POLONIJNEJ, UL. SZLAK 20/8; 31-153 KRAKÓW KRAKÓW MAŁOPOLSKIE

KRS 0000561881

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Nie dotyczy

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2020-31.12.2020

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

W roku obrotowym 2020 stosowano zasady rachunkowości dostosowane do przepisów wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości.

Środki trwałe wycenia się według ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację po pomniejszeniu
o odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów, umarza się proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej
metody amortyzacji.

Stosowane stawki amortyzacji dostosowane są do limitów wyznaczonych przez przepisy podatkowe.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i cenie nabycia nieprzekraczającej 10.000,00 zł  zalicza się do
kosztów zużycia materiałów.

Środki trwałe w budowie i grunty nie są amortyzowane.

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia i umarza proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem
liniowej metody amortyzacji. Stosowane stawki amortyzacji dostosowane są do limitów wyznaczonych przez przepisy podatkowe. Wartości
niematerialne i prawne w cenie nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku
zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych odpisywane są jednorazowo w miesiącu ich przyjęcia do użytkowania.

Należności wykazywane są w wartości netto pomniejszonej o odpisy aktualizujące. Należności wykazywane są w kwocie wymagającej
zapłaty.

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli do kwoty głównej zobowiązań dolicza się odsetki wynikające z otrzymanych
od kontrahentów not odsetkowych.

Inwestycje długoterminowe wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny nabycia.

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według ich wartości nominalnej.

Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym. Rachunek zysków i strat sporządza się w wariancie porównawczym. Wynik
finansowy netto składa się z wyniku ze sprzedaży, wyniku z pozostałej działalności operacyjnej oraz wyniku z operacji finansowych.

Zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy o rachunkowości, jednostka sporządza sprawozdanie finansowe składające się z: bilansu, rachunku zysków i
strat oraz informacji dodatkowej. Sprawozdanie finansowe jednostki nie podlega badaniu biegłego rewidenta, więc nie sporządza zestawienia
zmian w kapitale własnym na podstawie art. 48a ust. 3 i nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych na podstawie art. 48b ust. 4.
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Data sporządzenia: 2021-04-27

Data zatwierdzenia: 2021-10-15

Monika Czekała Anna Łącka

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości
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BILANS
zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości 

sporządzony na dzień: 2020-12-31

Data sporządzenia: 2021-04-27

Monika Czekała

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Anna Łącka

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

FUNDACJA EDUKACJI POLONIJNEJ
31-153 KRAKÓW
UL. SZLAK 20 8
0000561881

Stan na koniec

roku 
poprzedniego

roku 
bieżącego

AKTYWA

A. Aktywa trwałe 132 426,63 83 506,08

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 132 426,63 83 506,08

B. Aktywa obrotowe 98 249,91 86 044,37

I. Zapasy 0,00 0,00

II. Należności krótkoterminowe 0,00 49,00

III. Inwestycje krótkoterminowe 97 812,79 85 542,76

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 437,12 452,61

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 0,00

AKTYWA razem 230 676,54 169 550,45

PASYWA

A. Fundusz własny 184 645,78 142 915,83

I. Fundusz statutowy 2 000,00 2 000,00

II. Pozostałe fundusze 0,00 0,00

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 324 314,46 182 645,78

IV. Zysk (strata) netto -141 668,68 -41 729,95

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 46 030,76 26 634,62

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 45 875,60 26 203,22

IV. Rozliczenia międzyokresowe 155,16 431,40

PASYWA razem 230 676,54 169 550,45

Data zatwierdzenia: 2021-10-15
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Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o 

rachunkowości 

za okres od 2020-01-01 do 2020-12-31

Data sporządzenia: 2021-04-27

Monika Czekała

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Anna Łącka

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

FUNDACJA EDUKACJI POLONIJNEJ
31-153 KRAKÓW
UL. SZLAK 20 8
0000561881

Stan za

Pozycja Wyszczególnienie poprzedni rok bieżący rok
1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 102 970,28 300 491,04

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 102 970,28 300 491,04

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

B. Koszty działalności statutowej 472 294,57 253 885,22

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 472 294,57 253 885,22

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00

III. Koszty pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) -369 324,29 46 605,82

D. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 0,00

E. Koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 0,00 0,00

G. Koszty ogólnego zarządu 299 205,57 101 545,27

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) -668 529,86 -54 939,45

I. Pozostałe przychody operacyjne 517 209,55 10 587,02

J. Pozostałe koszty operacyjne 144,00 642,00

K. Przychody finansowe 10 905,49 3 965,44

L. Koszty finansowe 1 096,86 700,96

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) -141 655,68 -41 729,95

N. Podatek dochodowy 13,00 0,00

O. Zysk (strata) netto (M-N) -141 668,68 -41 729,95

Data zatwierdzenia: 2021-10-15
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Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2020

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2021-10-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina KRAKÓW

Powiat KRAKÓW

Ulica UL. SZLAK Nr domu 20 Nr lokalu 8

Miejscowość KRAKÓW Kod pocztowy 31-153 Poczta KRAKÓW Nr telefonu 12-291-91-45

Nr faksu E-mail sekretariat@polonia.edu.pl Strona www polonia.edu.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2015-06-11

2019-10-02

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36174789000000 6. Numer KRS 0000561881

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Anna Łącka Prezes Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Aleksander Sławomir Siuda Członek Rady 
Programowej

TAK

Andrzej Czesław Jabłoński Członek Rady 
Programowej

TAK

FUNDACJA EDUKACJI POLONIJNEJ
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest działalność oświatowa, a w szczególności: 
a. szerzenie  polskiej  edukacji,  również  wśród  Polaków  przebywających  
poza granicami kraju, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży w wieku 
szkolnym;
b. wspieranie  i  promowanie  działań  edukacyjno-oświatowych  w  
zakresie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży zamieszkałej w kraju 
oraz dzieci i młodzieży polonijnej; 
c. inicjowanie,  popieranie  i  uczestnictwo  we  wszelkich  formach  
nowoczesnego organizowania  krajowej i międzynarodowej współpracy 
edukacyjnej, mającej na celu rozwój intelektualny dzieci, młodzieży oraz 
kadry pedagogicznej; 
d. krzewienie  polskiej  kultury,  również  wśród  Polaków  przebywających  
poza granicami Polski; 
e. wspieranie  polskich  dzieci  przebywających  za  granicą  w  
utrzymywaniu kontaktu z polskim językiem; 
f. wspieranie  wychowywania  dzieci  Polaków  przebywających  w  kraju  i  
za granicą; 
g. promowanie języka polskiego za granicą; 
h. promowanie i informowanie o różnych formach kształcenia i 
wychowania dla dzieci Polaków przebywających w kraju i za granicą; 
i. wspieranie  podmiotów  prawa  (w  tym  osób  fizycznych  i  prawnych)  
oraz instytucji zajmujących się edukacją Polaków w kraju i za granicą.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

Fundacja realizuje cele w szczególności poprzez: 
a. koordynowanie, promowanie i wspieranie projektów edukacyjnych;
b. zakładanie  i  prowadzenie  szkół,  placówek  oświatowo-
wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz bibliotek;
c. współpracowanie z krajowymi i zagranicznymi instytucjami działającymi 
w zakresie objętym celami Fundacji –w szczególności ze szkołami i 
placówkami oświatowymi  uczestniczącymi  w  projektach  edukacyjnych  
koordynowanych przez Fundację; 
d.koordynację  działań  szkół,  placówek  oświatowych,  
stowarzyszeń,fundacji oraz  innych  osób  fizycznych  i  prawnych  
zajmujących  się  kształceniem Polaków  przebywających  za  granicą  i  
krzewieniem  języka  polskiego  za granicą; 
e. organizowanie  i  finansowanie  konferencji,  seminariów,  warsztatów 
specjalistycznych, a także konkursów,  wystaw,  kampanii  reklamowych  
oraz innych  form  zapewniających  realizację  celów  statutowych  
fundacji,  w szczególności poza granicami Polski; 
f. przyznawanie nagród i stypendiów dla dzieci oraz młodzieży polonijnej; 
g. finansowanie zakupów materiałów edukacyjnych i 
popularnonaukowych; 
h. przygotowywanie materiałów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb 
dzieci Polaków przebywających poza granicami Polski; 
i. organizację kampanii społecznych promujących kulturę polską i język 
polski wśród Polaków przebywających za granicą.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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1. Koordynacja projektu "Polskie Szkoły Internetowe Libratus" 
Czas trwania: czerwiec 2015 – nadal 

Fundacja Edukacji Polonijnej od 2015 roku jest głównym koordynatorem projektu Polskie Szkoły Internetowe Libratus. Jest to 
innowacyjny projekt edukacyjny pomagający dzieciom Polaków przebywających za granicą w utrzymaniu kontaktu z Ojczyzną. 
Projekt wspiera polskich emigrantów w edukacji ich dzieci na poziomie szkoły podstawowej oraz gimnazjum już od 2009 roku. 
Poprzez Internetową Platformę Edukacyjną uczniom udostępniane są multimedialne materiały edukacyjne, niezbędne do 
realizacji podstawy programowej zgodnej z założeniami polskiego systemu oświaty, a rodzicom scenariusze lekcji przygotowane 
przez wykwalifikowaną kadrę polskich nauczycieli.
Strona projektu: https://www.libratus.edu.pl/

2. Wsparcie szkoły polonijnej w Gironie w Hiszpanii realizującej program edukacyjno-kulturalny dla dzieci polonijnych w 
Hiszpanii 
Czas trwania styczeń 2020 - grudzień 2020

W ramach zadania zrealizowano: wsparcie szkoły polonijnej w Gironie. Szkoła jest prowadzona przez Associació Cultural Escuela 
Polaca (Stowarzyszenie Kulturalne Szkoła Polska). Wsparcie polegało na współfinansowaniu kosztów wynajmu sal lekcyjnych 
oraz kosztów wynagrodzenia nauczycieli. Szkoła realizuje program edukacyjno-kulturalny dla dzieci polonijnych w Hiszpanii. W 
ramach zajęć szkoła uczy dzieci języka polskiego jako obcego, historii i kultury Polski oraz tradycji i zwyczajów polskich. Projekt 
zapewnia dalszą możliwość nauki języka polskiego i towarzyszącego jej przekazu wiedzy o Polsce oraz wspiera działalność 
nauczycieli w ramach procesu edukacji polonijnej.

3. Bezpłatne materiały edukacyjne z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego
Czas trwania: marzec 2020

Materiały edukacyjne są przeznaczone dla rodzin polonijnych z dziećmi, które mają za zadanie zachęcenie do nauki języka 
ojczystego.
- ebook "Niedźwiadek Ozi i magiczny kamyk" autorstwa Anety Sarnowskiej-Frank,
- gra planszowa "Tropiciele językowych zagadek" do samodzielnego wydruku,
- ebook "Polskie przysłowia i frazeologizmy.

4. Cykl spotkań pn. "Polonijne Spotkania Online"
Czas trwania: maj 2020 - czerwiec 2020

Cykl spotkań skierowany do rodzin Polaków za granicą i Polaków z dziećmi, które miały za zadanie wesprzeć ich w czasie 
pandemii, umożliwić konwersację w języku polskim oraz utrwalić poczucie więzi z Polską. Spotkania odbywały się na platformie 
Zoom po uprzedniej rejestracji.

5. Bezpłatne webinaria "Wirtualna Jesień w Muzeum"
Czas trwania: październik 2020 - listopad 2020

Projekt "Wirtualna Jesień w Muzeum" został przygotowany przy współpracy z muzeami w Polsce. Spotkania były skierowane do 
dzieci Polonii i Polaków w wieku 7-16 lat. Dzięki webinariom uczestnicy mogli poszerzyć swoją wiedzę w zakresie kultury i 
historii Polski oraz zwiedzić wirtualnie polskie muzea, mimo ograniczeń i braku możliwości przyjazdu do Polski ze względu na 
pandemię. Projekt miał na celu przybliżyć dzieciom kulturę i historię Polski oraz rozwijać umiejętności językowe, a także dać im 
namiastkę kontaktu z ojczyzną.

– Muzeum Okręgowe w Toruniu „Mikołaj Kopernik – geniusz z Torunia”
– Muzeum Zamojskie „Broń dawna w zbiorach zamojskiego Arsenału”
– Muzeum Początków Państwa Polskiego „Jak żyli ludzie 1000 lat temu”
– Zamek Królewski w Warszawie (dzieci w wieku 7-12 lat) „Na królewskim dworze”
– Zamek Królewski w Warszawie (13-16 lat) „Na królewskim dworze”
– Muzeum Zamojskie „Zamojszczyzna w pradziejach i wczesnym średniowieczu”
– Muzeum Okręgowe w Toruniu „Toruńskie pierniki”
– POLIN Muzeum Historii Żydów Polskich warsztat „Spotkania z kulturą żydowską” (9-13 lat)
– Muzeum Emigracji w Gdyni warsztat „Chopin w mandze, Skłodowska na TikToku – tropem Polaków na świecie z Muzeum 
Emigracji w Gdyni” (13-16 lat)
– Muzeum Zamojskie „Orzeł Biały – drogi Polaków do Niepodległości w czasie I Wojny Światowej”
– Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie „Słowa do rzeczy. O przedmiotach ze znanych (choć nie zawsze 
rozumianych) powiedzeń i zwrotów”
– Muzeum Zamojskie „Hetman powinien stojący umierać…Życie i dokonania Hetmana Stanisława Żółkiewskiego (1547-1620)”
– Muzeum Krakowa
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

3500

10

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Koordynowanie projektów edukacyjnych, 
mających na celu wspieranie Polaków za granicą 
oraz Polonii niezależnie od kraju zamieszkania w 
edukacji ich dzieci za pośrednictwem 
internetowej platformy edukacyjnej. Platforma 
obejmuje zakres wiedzy na poziomie szkoły 
podstawowej. Projekty edukacyjne stanowiły 
między innymi materiały edukacyjne w formie e-
materiałów, zgodne z polską podstawą 
programową, a także uzupełniające wymaganą 
wiedzę. Koordynacja obejmuje nadzór działania 
platformy oraz kontakt z rodzicami dzieci.

85.59.B 0,00 zł

2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Tworzenie gier edukacyjnych mających na celu 
utrwalenie znajomości języka polskiego oraz 
przyswojenie wiadomości objętych polską 
podstawą programową. Treści zawarte w 
stworzonych grach edukacyjnych zostały 
przygotowane tak, aby odpowiadały na potrzeby 
i umiejętności dzieci w konkretnym wieku i z 
określonym poziomem znajomości języka 
polskiego. Gry edukacyjne zostały stworzone tak, 
aby przy niewielkiej pomocy rodziców dzieci 
mogły samodzielnie rozwijać swoje pasje, 
umiejętności i chęć do nauki języka ojczystego.

85.59.B 0,00 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 315 043,50 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 300 491,04 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 3 965,44 zł

e) pozostałe przychody 10 587,02 zł

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

3 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Realizacja projektów w użyciem nowych 
technologii, mających na celu promowanie 
polskiej historii i dziedzictwa narodowego. 
Wykorzystywane w projektach narzędzia i 
metody stanowią odpowiedź na wynikające 
potrzeby w środowisku odbiorców - dzieci 
Polaków i Polonii za granicą. Ma to za zadanie 
zachęcać do nauki oraz rozwijać umiejętności 
technologiczne, niezbędne we współczesnym 
świecie. Nowoczesne technologie pozwalają 
także na szersze przedstawienie wiedzy na temat 
historii i dziedzictwa narodowego niż mogłyby to 
przedstawić teksty tradycyjne.

85.59.B 0,00 zł
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1 542,90 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 186 565,82 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 112 382,32 zł

2.4. Z innych źródeł 14 552,46 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 356 773,45 zł 0,00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 253 885,22 zł 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

174 219,95 zł

12 345,87 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

73 220,51 zł

39 161,81 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 46 605,82 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

700,96 zł

101 545,27 zł

642,00 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

44 435,01 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

1 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

1,00 etatów

3 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy 
przedstawiciele władz organizacji)

1 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

1 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 64 644,20 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego 

64 644,20 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

2 004,25 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

3 382,75 zł

1 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

4 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

4 osóbb) inne osoby

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

1 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

4 837,99 zł

4 479,36 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

358,63 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 59 806,21 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 64 644,20 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

2 004,25 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Niepubliczna Szkoła 
Podstawowa FEP

Prowadzenie niepublicznej 
szkoły podstawowej

Miasto Katowice 174 219,95 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

4 723,00 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Wsparcie działalności Szkoły 
Polskiej w Gironie, Hiszpania

Wsparcie działalności Szkoły 
Polskiej w Gironie, Hiszpania

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 12 365,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Anna Łącka Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-10-15
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Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, 
posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.
  

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
 

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
 

Stan na dzień 11.02.2022 godz. 19:41:33
Numer KRS: 0000561881 

 
Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu

Z REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH,
FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

 
 

PODMIOT NIEWPISANY DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 11.06.2015

Ostatni wpis Numer wpisu 11 Data dokonania wpisu 16.12.2021

Sygnatura akt KR.XI NS-REJ.KRS/35811/21/911

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1  Dane podmiotu
1.Oznaczenie rodzaju organizacji FUNDACJA

2.Numer REGON/NIP REGON: 361747890, NIP: 6762489379

3.Nazwa FUNDACJA EDUKACJI POLONIJNEJ

4.Dane o wcześniejszej rejestracji ------

5.Czy podmiot posiada status organizacji
pożytku publicznego?

TAK

Rubryka 2  Siedziba i adres podmiotu
1.Siedziba kraj POLSKA, woj. MAŁOPOLSKIE, powiat KRAKÓW, gmina KRAKÓW, miejsc. KRAKÓW

2.Adres ul.  SZLAK, nr 20, lok. 8, miejsc. KRAKÓW, kod 31-153, poczta KRAKÓW, kraj POLSKA

3.Adres poczty elektronicznej SEKRETARIAT@POLONIA.EDU.PL

4.Adres strony internetowej WWW.POLONIA.EDU.PL

Rubryka 3  Jednostki terenowe lub oddziały

Brak wpisów

Rubryka 4  Informacje o statucie
1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie
statutu

1 06.05.2015R.

2 15.09.2016 R., ZMIANY W: UST. 1 I 2 W ROZDZIALE II, USUNIĘTY: UST. 2 W ROZDZIALE 1.

3 24.10.2016 R., W ROZDZIALE I DODANIE USTĘPU 10, ZMIANA W ROZDZIALE 2 § 2 UST. 1,
WYKREŚLENIE W ROZDZIALE IV § 2 UST. 2 ZDANIE DRUGIE, DODANIE USTĘPU 2A W
ROZDZIALE IV § 2, DODANIE USTĘPU 2B W ROZDZIALE IV § 2, DODANIE USTĘPU 4 W
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ROZDZIALE IV § 2, WYKREŚLENIE LITERY F W ROZDZIALE IV § 3 UST. 2, ZMAINA W
ROZDZIALE IV§ 3 UST. 3, ZMIANA W ROZDZIALE VI UST. 1, WYKREŚLENIE W ROZDZIALE VI
UST. 2, ZMIANA W ROZDZIALE VII UST. 1.

4 05.12.2016 R. W RODZIALE IV §2 DODAJE SIĘ USTĘPY 5,6,7, ZMIENIA SIĘ USTĘP 2. ROZDZIAŁ
V, PONIŻEJ TYTUŁU "POSTANOWIENIE OGÓLNE" UMIESZCZA SIĘ SYMBOL: "§1", W RODZIALE
II, PONIEŻEJ TYTUŁU "CELE FUNDACJI" UMIESZCZA SIĘ SYMBOL: "§2", W ROZDZIALE III,
PONIŻEJ TYTUŁU " MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI" UMIESZCZA SIĘ SYMBOL: "§3", W
RODZIALE IV, W MIEJSCU SYMBOLU: "§1" UMIESZCZA SIĘ SYMBOL: "§4", W RODZIALE IV, W
MIEJSCU SYMBOLU: "§3" UMIESZCZA SIĘ SYMBOL: "§5", W ROZDZIALE IV, W MIEJSCU
SYMBOLU: "§3" UMIESZCZA SIĘ SYMBOL: "§6", W ROZDZIALE IV, W MIEJSCU SYMBOLU: "§4"
UMIESZCZA SIĘ SYMBOL: "§7" W ROZDZIALE IV, W MIEJSCU SYMBOL: "§5" UMIESZCZA SIĘ
SYMBOL: "§7", W ROZDZIALE IV, W MIEJSCU SYMBOLU: "§5" UMIESZCZA SIĘ SYMBOL: "§8", W
RODZIALE V, PONIŻEJ TYTUŁU "LIKWIDACJI FUNDACJI" UMIESZCZA SIĘ SYMBOL: "§9", W
RODZIALE VI PONIŻEJ TYTUŁU "ZMIANA STATUTU" UMIESZCZA SIĘ SYMBOL: "§10", W
RODZIALE VII, PONIŻEJ TYTUŁU "POSTANOWIENIA KOŃCOWE": UMIESZCZA SIĘ SYMBOL:
"§11".

5 27.04.2018
USUNIĘCIE § 1 UST. 2 W ROZDZIALE I, § 6 UST. 2 LIT. F ROZDZIAŁU IV, § 10 UST. 2
ROZDZIAŁU VI
ZMIANA § 1 UST. 3,4,5,6,7,8,9,10 ROZDZIAŁU I, § 5 UST. 4 W ROZDZIALE IV USUNIĘCIE
NUMERACJI USTĘPÓW W § 10, PRZY CZYM POZOSTAWIA SIĘ TRESĆ § 10 UST. 1

6 09.11.2018 R., ZMIANA: § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, DODANO: § 12 W ROZDZ.
VII, UMIESZCZONO § 9 W ROZDZ. IV, UMIESZCZONO § 10 W ROZDZ. V, UMIESZCZONO § 11 W
ROZDZ. VI.

7 05.09.2019R.-ZMIANA W ROZDZIALE III § 3 UST.7, DODANIE ROZDZIAŁU II A,DODANIE § 2 A
W ROZDZIALE II A.

Rubryka 5
1.Czas, na jaki została utworzona
organizacja

NIEOZNACZONY

Rubryka 6  Sposób powstania podmiotu

Brak wpisów

Rubryka 7  Nie dotyczy

Brak wpisów

Rubryka 8  Organ sprawujący nadzór
1.Nazwa organu MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH, PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Dział 2

Rubryka 1  Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1.Nazwa organu uprawnionego do
reprezentowania podmiotu

ZARZĄD

2.Sposób reprezentacji podmiotu 1. W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU, FUNDACJĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU
SAMODZIELNIE
2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, FUNDACJĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU
SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
3. PODJĘCIE CZYNNOŚCI ZOBOWIĄZUJĄCYCH I ROZPORZĄDZAJĄCYCH, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM
JEST MAJĄTEK FUNDACJI O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 100 000 ZŁ., WYMAGA REPREZENTACJI
FUNDACJI PRZEZ PREZESA ZARZĄDU.
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Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu

1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma ŁĄCKA 

2.Imiona ANNA 

3.Numer PESEL/REGON 89042602827

4.Numer KRS ****

5.Funkcja w organie reprezentującym PREZES ZARZĄDU

Rubryka 2  Organ nadzoru

1 1.Nazwa organu RADA PROGRAMOWA

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu

1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma SIUDA 

2.Imiona ALEKSANDER SŁAWOMIR

3.Numer PESEL/REGON 58070502074

2 1.Nazwisko / Nazwa lub firma PIĄTEK 

2.Imiona EWA JÓZEFA

3.Numer PESEL/REGON 65030803087

Rubryka 3

Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1  Nie dotyczy

Brak wpisów

Rubryka 2  Wzmianki o złożonych dokumentach

Brak wpisów

Rubryka 3  Cel działania organizacji
1.Cel działania A) SZERZENIE POLSKIEJ EDUKACJI, RÓWNIEŻ WŚRÓD POLAKÓW PRZEBYWAJĄCYCH POZA

GRANICAMI KRAJU, ZWŁASZCZA WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU SZKOLNYM;
B) WSPIERANIE I PROMOWANIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNO-OŚWIATOWYCH W ZAKRESIE
WSZECHSTRONNEGO
ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ZAMIESZKAŁE] W KRAJU ORAZ DZIECI I MŁODZIEŻY POLONIJNEJ;
D) KRZEWIENIE POLSKIEJ KULTURY, RÓWNIEŻ WŚRÓD POLAKÓW PRZEBYWAJĄCYCH POZA
GRANICAMI
POLSKI;
F) WSPIERANIE WYCHOWYWANIA DZIECI POLAKÓW PRZEBYWAJĄCYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ;
H)PROMOWANIE I INFORMOWANIE O RÓŻNYCH FORMACH KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA DLA DZIECI
POLAKÓW PRZEBYWAJĄCYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ;
I)WSPIERANIE PODMIOTÓW PRAWA (W TYM OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH) ORAZ INSTYTUCJI

Rubryka 4  Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Strona 3 z 5



    

1.Odpłatna działalność statutowa 1 ---

2.Nieodpłatna działalność statutowa 1 85, 59, B, KOORDYNOWANIE PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH, MAJĄCYCH NA CELU WSPIERANIE
POLSKICH EMIGRANTÓW W EDUKACJI ICH DZIECI ZA POŚREDNICTWEM INTERNETOWEJ
PLATFORMY EDUKACYJNEJ

2 85, 59, B, TWORZENIE GIER EDUKACYJNYCH MAJĄCYCH NA CELU UTRWALENIE ZNAJOMOŚCI
JĘZYKA POLSKIEGO ORAZ PRZYSWOJENIE WIADOMOŚCI OBJĘTYCH POLSKĄ PODSTAWĄ
PROGRAMOWĄ

3 85, 59, B, REALIZACJA PROJEKTÓW Z UŻYCIEM NOWYCH TECHNOLOGII MAJĄCYCH NA CELU
PROMOWANIE POLSKIEJ HISTORII I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rubryka 5

Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1  Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2  Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3  Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r.
Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo

w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4  Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się
sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5
Nie dotyczy
Dział 6

Rubryka 1  Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2  Informacja o rozwiązaniu organizacji

Brak wpisów

Rubryka 3  Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia

Brak wpisów

Rubryka 4  Informacja o połączeniu lub podziale
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Brak wpisów

Rubryka 5  Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6  Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7  Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej
restrukturyzacji

Brak wpisów

Rubryka 8  Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 11.02.2022

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl
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