Roczne sprawozdanie z działalności fundacji
za rok 2020
 W polach wyboru należy wstawić pojedynczy znak X

§2. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dn.08.05.2001r.(wersja ujednolicona obowiązująca od 01.01.2019r.)
1.) Nazwa fundacji, jej siedziba i adres, aktualny adres do korespondencji oraz adres poczty elektronicznej, data
wpisu w KRS i numer KRS, Regon, dane dotyczące członków zarządu fundacji (imię i nazwisko, pełniona funkcja) oraz
określenie celów statutowych fundacji
Nazwa fundacji:
Fundacja im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim

Adres siedziby fundacji i
dane kontaktowe:

Kraj:

Województwo:

Powiat:

Polska

mazowieckie

Warszawa

Gmina:

Ulica:

Nr domu:

Warszawa

Wolska

64A

Nr lokalu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

15

Warszawa

01-134

Nr telefonu:

e-mail:

Nr faksu:

509859471

info@tuwim.org

-

Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby): j. w.
REGON:

140563973

Dane członków zarządu
fundacji (wg aktualnego wpisu
w KRS)

17.05.2006 r.

Data wpisu w KRS:
Imię i nazwisko
Roman, Tadeusz Wozniak
Marek, Stanisław Kołłątaj
Ewa Tuwim-Wozniak

Nr KRS:

0000257143
Funkcja
-Prezes Zarządu
-Wiceprezes Zarządu
-Członek Zarządu,
Fundator

Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu)

(Statut Fundacji im. J. Tuwima i I. Tuwim)
Rozdział II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§8
Celami Fundacji są:
1. Udzielanie pomocy w formie pieniężnej lub rzeczowej na rzecz osób, stale zamieszkałych na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej,
a) niepełnosprawnych fizycznie, w celu osiągnięcia poprawy w poziomie ich edukacji lub samodzielności
oraz ułatwienia ich integracji społecznej, w szczególności, gdy leczenie, rehabilitacja, nauczanie lub
konsultacja zalecona przez lekarza prowadzącego, wymagają dojazdu do centrów medycznych lub
szkół położonych w dalekiej odległości od miejsca ich zamieszkania;
b) nieuleczalnie chorych, pozostających pod opieką zakładów opieki paliatywnej, w celu poprawy jakości
ich życia.
2. Opieka nad spuścizną literacką po Julianie Tuwimie i Irenie Tuwim-Stawińskiej, pielęgnowanie pamięci o
obojgu twórcach oraz pogłębianie i rozpowszechnianie wiedzy o ich postaciach i życiu.
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§9
Realizacja celów Fundacji następuje w szczególności poprzez:
1.

Pozyskiwanie, zarządzanie i rozdzielanie środków finansowych z majątku Fundacji, o którym mowa
w § 12;

2.

Współpracę z zakładami opieki zdrowotnej, instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi,
działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz z osobami fizycznymi, wykazującymi
zainteresowanie tymi celami;

3.

Ochronę autorskich praw osobistych Juliana Tuwima i Ireny Tuwim-Stawińskiej oraz majątkowych praw
autorskich do ich utworów;

4.

Popularyzację twórczości Juliana Tuwima, a szczególnie tych utworów skierowanych do dorosłego
odbiorcy, które autor publikował pod własnym nazwiskiem;

5.

Zabezpieczenie należytej opieki nad miejscami spoczynku Juliana Tuwima i Ireny Tuwim-Stawińskiej;

6.

Rozpowszechnianie informacji o działalności i celach Fundacji.
§ 10
Dla osiągnięcia swych celów wymienionych w § 8, Fundacja może współdziałać z innymi osobami
prawnymi oraz osobami fizycznymi.
§ 11

1.

Fundacja udziela pomocy zgodnie z celami określonymi w § 8, ust 1, gdy koszty tej pomocy nie mogą być
sfinansowane przez podmioty tam wymienione lub przez opiekunów ustawowych podmiotów tam
wymienionych albo z innych źródeł opieki społecznej i zdrowotnej.

2.

Pomoc, o której mowa w § 8, ust 1, udzielana będzie po przedłożeniu Fundacji odpowiednich
dokumentów poświadczających rzeczywistą potrzebę uzyskania wsparcia oraz po wyrażeniu pisemnej
zgody podmiotów tam wymienionych lub ustawowych opiekunów podmiotów tam wymienionych na
warunki udzielenia tej pomocy ustalone przez Zarząd Fundacji.
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2.) Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych
zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych.

W 2020 r. Fundacja prowadziła następujące działania w ramach realizacji celów statutowych:
I. W obszarze udzielania pomocy w formie pieniężnej lub rzeczowej na rzecz dzieci i młodzieży,
niepełnosprawnych fizycznie i nieuleczalnie chorych:
W 2020 r. kontynuowano realizację akcji udzielania pomocy finansowej w ramach projektu rozpoczętego w
2019 roku, określonego jako „XIII Akcja Charytatywna”. Celem XIII Akcji Charytatywnej było ułatwienie
leczenia i rehabilitacji dzieci chorych i z niepełnosprawnościami poprzez udzielenie pomocy pieniężnej. O
wsparcie finansowe mogły ubiegać się osoby fizyczne.
W szczególności pomoc Fundacji objęła obszar:
pomoc indywidualną dla dzieci i młodzieży chorych i/lub niepełnosprawnych z przeznaczeniem na:
a) opłacenie całości lub części kosztów turnusów rehabilitacyjnych w wyspecjalizowanych
ośrodkach,
b) opłacenie całości lub części kosztów dojazdu do miejsca turnusu rehabilitacyjnego.
W ramach XIII Akcji Charytatywnej Zarząd w 2020 r. wypłacił 7 darowizny osobom fizycznym na pokrycie
kosztu turnusów rehabilitacyjnych w kwocie 32.808,00 zł oraz 6 darowizn na pokrycie kosztów dojazdu na
turnus w kwocie: 1.427,00 zł
W 2020 roku przyznano pomoc finansową w ramach projektu określonego jako „XIV Akcja Charytatywna”.
Tak jak w latach ubiegłych, celem XIV Akcji Charytatywnej było ułatwienie leczenia i rehabilitacji młodzieży
i dzieci chorych i niepełnosprawnych poprzez udzielenie pomocy pieniężnej. O wsparcie finansowe mogły
ubiegać się osoby fizyczne.
W XIV Akcji Charytatywnej ogłoszonej 30 listopada 2019 roku działania Fundacji adresowane były do
rodziców i opiekunów dwóch grup dzieci niepełnosprawnych, które łącznie spełniały następujące warunki:
Grupa 1 obejmowała dzieci, które urodziły się w latach 1994-2007 oraz w ciągu roku kalendarzowego:
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 lub 2019 otrzymały świadczenia pieniężne w postaci zasiłków
rodzinnych z ośrodków pomocy społecznej albo taką pomoc otrzymali ich rodzice lub inni przedstawiciele
prawni i które spełniają, któryś z dodatkowych warunków podanych poniżej w punkcie a.) lub b.):
a.) posiadali orzeczenie o niepełnosprawności wynikającej z uszkodzenia rdzenia kręgowego i/lub
uszkodzenia mózgu powstałego w następstwie wypadku (komunikacyjnego lub innego) albo powstałego
w wyniku choroby nabytej (na przykład nowotworu lub innych zmian chorobowych) i jednocześnie nie
korzystały z pomocy Fundacji w roku: 2016, 2017, 2018 i 2019;
LUB
b.) posiadali orzeczenie o niepełnosprawności jakiegokolwiek rodzaju i jednocześnie nigdy nie korzystały z
pomocy Fundacji;
Grupa 2 obejmowała z kolei dzieci urodzone w latach 1994-2007, umieszczone w Rodzinach Zastępczych
(w tym przypadku nie były wymagane zaświadczenia o pobieraniu zasiłków rodzinnych).
Pomoc przyznawana była na:
1) opłacenie całości lub części kosztów uczestnictwa Osoby Niepełnosprawnej w turnusie
rehabilitacyjnym w wyspecjalizowanym ośrodku;
2) opłacenie całości lub części kosztów uczestnictwa w turnusie opiekuna Osoby Niepełnosprawnej;
3) opłacenie całości lub części kosztów dojazdu osób wymienionych w punktach 1 i 2.
W ramach XIV Akcji Charytatywnej Zarząd wypłacił w 2020 roku 11 darowizn osobom fizycznym na
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pokrycie kosztów turnusów rehabilitacyjnych w kwocie: 117.870,00 zł oraz 7 darowizn na pokrycie
kosztów przejazdu do ośrodka i z powrotem w łącznej kwocie: 1.318,00 zł.
Łączna kwota wypłaconych w 2020 r. darowizn w ramach XIV Akcji wyniosła: 119.188,00 zł.
W 2020 roku była, także przyznana i udzielona pomoc poza Akcjami Charytatywnymi w celu wsparcia
rehabilitacji dzieci i młodzieży chorych i niepełnosprawnych.
Łączna kwota wypłat z tego tytułu w 2020 roku to: 25.746,38 zł

II. W obszarze opieki nad spuścizną literacką po obydwojgu Patronach:
Fundacja realizowała cel związany z opieką nad spuścizną literacką po obydwojgu Patronach
poprzez:
 popularyzację twórczości Juliana Tuwima i Ireny Tuwim wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
czytelników przez: książki, podręczniki, publikacje szkolne typu przewodnik metodyczny,
płyty cd słowno-muzyczne, utwory audiowizualne takie jak - filmy fabularne, filmy
animowane, spektakle teatralne, słuchowiska radiowe, czasopismo, e-book, broszura czy
booklet.
 W tym celu zawarła umowy licencyjne z wydawnictwami polskimi, m.in. takimi jak:
Wydawnictwo Zwierciadło Sp. z o.o., SKRZAT Wydawnictwo, Księgarnia-Stanisław Porębski,
Wydawnictwo Nasza Księgarnia Sp. z o.o., Dressler Dublin Sp. z.o.o., G&P Oficyna
Wydawnicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego., Teatr Rozmaitości Warszawa,
Instytut Książki, Aksjomat Firma Wydawnicza- Renata Lorenc, Ośrodek Brama GrodzkaTeatr NN ., Grupa MAC S.A., Platige Image S.A., Jeż Marian Jeżewski, Fundacja Przekrój,
Dragon Sp. z o.o., Grupa Wydawnicza Foksal Sp. z o.o. , Wydawnictwo Zielona Sowa Sp. z
o.o., Fundacja Świat Możliwości, Publicat Wydawnictwo,
a także z wydawnictwami mieszczącymi się poza granicami Polski, m.in.takimi jak :
POLin Polnische Frauen in Wirtschaft und Kultur z Berlina z Niemiec.




dokonywanie korekty autorskiej utworów, które na podstawie umów licencyjnych,
planowane są do publikacji;
budowanie elektronicznej bazy poprawnych tekstów utworów Juliana Tuwima i Ireny
Tuwim-Stawińskiej;
negocjacje z organizacją zbiorowego zarządzania ZAiKS w celu ustalenia wspólnych metod
zabezpieczenia poszanowania dla autorskich praw osobistych Patronów ze strony
użytkowników korzystających z utworów na polach eksploatacji, których Zarząd Fundacji
powierzył ZAiKS.

III. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności Fundacji o skutkach finansowych:
Mimo, iż w dokumencie rejestracyjnym Fundacji KRS, po uzyskaniu opinii Urzędu Statystycznego
w Łodzi, jako przedmiot działalności przedsiębiorcy wpisano: Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
Fundacja prowadzi działalność gospodarczą polegającą na udzielaniu licencji i zezwoleń na
korzystanie z autorskich praw majątkowych do utworów autorstwa obojga Patronów Fundacji,
która jest warunkiem zgodnego z prawem wydawania książek, ale też jakiegokolwiek innego
korzystania z utworów słownych Patronów Fundacji. Fundacja nie prowadzi działalności
wydawniczej.
W 2020 roku Fundacja udzielała licencji na wykorzystanie utworów Patronów Fundacji
samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania Stowarzyszenia Autorów
ZAiKS na podstawie umowy powierniczej.
Fundacja w 2020 roku łącznie podpisała samodzielnie: 50 umów oraz 8 aneksów do umów
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licencyjnych na wykorzystanie utworów Juliana i Ireny Tuwim-Stawińskiej.
W roku tym poza zawieraniem umów licencyjnych i aneksów do nich z Wydawnictwami na:
publikację książek w tym podręczników, przewodników metodycznych, bookletów do płyt cd,
broszur i czasopism były wydawane zezwolenia m.in. na wykorzystanie utworów autorstwa
Patronów Fundacji dla:
Fundacji Widok na wykorzystanie utworu ,,Lekcje miłości ’’w utworze audiowizualnym, Teatru
Rozmaitości na użycie utworu w spektaklu pt. ,,Zostań w domu. Nie wychodź z teatru.’’ Dla
Mariana Jeżowskiego- firma Jeż na użycie utworu i jego pierwsze utrwalenie na nośniku dźwięku
w postaci płyty CD pt. ,,Marzyciele’’, dla Teatru ROMA na użycie utworu w spektaklu pt. ,,Tuwim
dla dorosłych’’, dla Soliton - Krzysztof Karwasz na użycie utworu słownego ,,Los’’ i jego pierwsze
utrwalenie na płycie CD, dla Fundacji Świat Możliwości na połączenie utworu słownego z utworem
muzycznym, dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie na użycie utworu poprzez
połączenie z muzyką na nośniku dźwięku- płyta CD wraz z bookletem pt. ,,Teatr Polski dzieciom’’
oraz utworu: pt. ,,Bal w Operze’’ dla Teatru Polskiego Radia wykorzystanego w nagranym
słuchowisku.

Nadmienia się, że przychody uzyskane z prowadzonej działalności gospodarczej są jedynymi
przychodami Fundacji (zgodnie ze Statutem Fundacja może przyjmować dary jedynie od
Fundatora lub jego spadkobierców) i po potrąceniu o koszty niezbędne do prowadzenia
działalności – są w całości przeznaczane na realizację celów statutowych.

3.) Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego (należy podać kody PKD działalności gospodarczej wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS wraz z ich opisem słownym
oraz kody i opis słowny faktycznie prowadzonej działalności gospodarczej)

Fundacja im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim w 2020r. prowadziła działalność gospodarczą.
58,11,Z, Odpłatne udzielanie licencji na wykorzystanie utworów Juliana Tuwima i Ireny Tuwim
4.) Odpisy uchwał zarządu fundacji (należy przekazać odpisy uchwał zarządu fundacji w formie np. kserokopii, podjętych w okresie
sprawozdawczym, którego dotyczy sprawozdanie, bądź wskazać, iż zarząd nie podejmował uchwał)

W 2020 roku podjęto łącznie 15 Uchwał o następujących numerach:
1/2020, 2/2020, 2A/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020, 8/2020, 9/2020, 10/2020, 11/2020,
12/2020, 13/2020, 14/2020.
(odpisy uchwał załączono do niniejszego sprawozdania)
5.) Informacja o wysokości wszystkich uzyskanych przychodów fundacji w okresie sprawozdawczym, 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 (np. przelew, gotówka), odpłatnych świadczeń realizowanych przez
fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność
gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności
gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł.
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Informacja o wysokości wszystkich uzyskanych przychodów fundacji w okresie sprawozdawczym ( 2020 roku):

Łączna kwota uzyskanych przychodów:

Kwota (w podziale na formy płatności)
Przelew
Gotówka
Inne
680.638,89
0
2.404,46
0

0

0

674.829,38

0

0

5.000,00

0

0,86

809,51

0

2.403,60

0

0

0

b. Przychody z działalności gospodarczej

674.829,38

0

0

- Przychody z praw majątkowych (faktury wystawione tytułem
udzielenia licencji i zezwoleń na wykorzystanie utworów)
-Przychody z tytułu praw autorskich (faktury wystawione dla
ZAiKS)

418.794,87

0

0

256.034,51

0

0

c. Ze źródeł publicznych ogółem, w tym:

0

0

0

- Ze środków budżetu państwa

0

0

0

- Ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

0

0

0

d. Ze spadków, zapisów

0

0

0

0

0,86

0

0

0

0

a. Przychody z działalności statutowej
b. Przychody z działalności gospodarczej
c. Pozostałe przychody operacyjne
d. Przychody finansowe
Informacja o źródłach przychodów:
a. Przychody z działalności odpłatnej w ramach celów statutowych

e. Pozostałe przychody operacyjne:
- Z darowizn
- Mikropożyczka w ramach Tarczy Antykryzysowej umorzona przez
Urząd Pracy

5.000,00
0
5.000,00

- Z not obciążeniowych do faktur

0

0

0

- Z zaokrąglenia

0

0

0,86

f. Przychody finansowe:

809,51

0

2.403,60

- Z odsetek bankowych (z Alior Bank)

809,51

0

0

- Z różnic kursowych

0

0

2.403,60

g. Z innych źródeł (wskazać jakich):

0

0

0

Jeżeli prowadzona jest działalność gospodarcza:
a. Wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej (tj. przychody minus koszty)

556.999,94

b. Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu
8.215,63 %
osiągniętego z pozostałych źródeł
6.) Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym (w 2020 roku) na:
realizację celów statutowych, administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.), działalność gospodarczą,
pozostałe koszty z wyodrębnieniem formy płatności (np. przelew, gotówka).
Kwota (w podziale na formy płatności)
Przelew
Gotówka
Inne
479.652,67
761,95
0,72
Łączna kwota poniesionych kosztów fundacji:
297.956,28
0
0
a. Koszty realizacji celów statutowych
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b. Koszty na administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe
itp.)
c. Koszty działalności gospodarczej

63.866,95

761,95

0

117.829,44

0

0

0

0

0,72

d. Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)
7.) Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w 2020r.:

a. Łączna liczba osób zatrudnionych w fundacji (umowa o pracę) z
podziałem według zajmowanych stanowisk oraz

-Liczba osób zatrudniona wyłącznie w działalności gospodarczej

4 osoby:
-asystent Zarządu,
-specjalista ds. finansowo-księgowych,
-koordynator działalności biura fundacji,
-koordynator działalności charytatywnej oraz
specjalista do spraw rozliczeń z umów
związanych ze sprzedażą praw autorskich
Kwoty wypłacane wyłącznie przelewem:

b. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez
fundację w okresie sprawozdawczym:
w tym:
-wynagrodzenia
-nagrody
-premie
-inne świadczenia
-wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w działalności
gospodarczej
c. Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia wypłaconego łącznie:
- członkom zarządu
- innym organom fundacji (fundator)
- osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą (z

201.060,39 zł
201.060,39 zł
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł

0 zł

podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia)

-członkom Zarządu:

0 zł

 wynagrodzenia

0 zł





nagrody
premie
inne świadczenia

-innym organom fundacji (fundator):

0 zł
0 zł
0 zł
0 zł



nagrody

0 zł




premie
inne świadczenia

0 zł
0 zł

-osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą:




nagrody
premie
inne świadczenie

d. Wydatki na nagrodzenia z umów zlecenia:
e. Udzielone przez fundację pożyczki pieniężne w okresie
sprawozdawczym, z podziałem według ich wysokości, ze
wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek
wraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek.

0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
W 2020 roku nie wystąpiły wypłaty z tytułu
umów zlecenia.
Nie wystąpiły.
Fundacja nie udziela takich pożyczek.
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-Wysokość środków finansowych zgromadzonych w gotówce.

0 zł

f. Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych, ze wskazaniem
Ulokowane środki na rachunkach bankowych
banku w przypadku rachunku bakowego lub spółdzielczej kasy
Fundacji w Alior Bank S.A. z siedzibą w
oszczędnościowo-kredytowej (w przypadku rachunku członka spółdzielczej Warszawie na 31.12.2020r. łącznie wynosiły:
kasy oszczędnościowo-kredytowej), oraz kwotach zgromadzonych w
600.304,12 zł
gotówce
g. Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub 0 zł
nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych
spółek.
h. Informacje o nabytych w okresie sprawozdawczym
Fundacja w 2020r. nie nabywała nieruchomości.
nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot
wydatkowanych na to nabycie.
i. Informacje o nabytych w okresie sprawozdawczym pozostałych
W 2020r. Fundacja nabyła notebook Dell o
środkach trwałych.
wartości netto 2.600,00 zł.
j. Wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych Aktywa Fundacji w 2020r.: 708.118,20 zł
sprawozdaniach finansowych sporządzanych do celów
Zobowiązania Fundacji w 2020r.: 40.196,04 zł
statystycznych (należy podać dwie wartości).
8.) Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty
Fundacja w 2020r. nie prowadziła i nie
państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i wykonywała tego typu działalności.
zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej
działalności.
9.) Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacja w sprawie
składanych deklaracji podatkowych:

Fundacja jest płatnikiem:
1) podatku VAT, deklaracje składa kwartalnie, na koniec roku 2020 kwota VAT do zapłacenia z tytułu
deklaracji za IV kwartał to: 34.754 zł
2) podatku od wynagrodzeń PIT-4 (kwota podatku za 12.2020 to: 1.134 zł)
3) składek ZUS (kwota do zapłaty z deklaracji za 12.2020r. to: 7.494,22 zł)
Składane w 2020 roku deklaracje podatkowe do US:
VAT-7K za I kwartał 2020 roku
VAT-7K-korekta za I kwartał 2020 roku
VAT-7K za II kwartał 2020 roku
VAT-7K-korekta za II kwartał 2020 roku
VAT-7K za III kwartał 2020 roku
VAT-7K-korekta za III kwartał 2020 roku
JPK_V7K za IV kwartał 2020 roku
JPK_V7K -korekta za IV kwartał 2020 roku
PIT-4R za 2020 rok
PIT-11 za 2020 rok dla Kocęba Agnieszka
PIT-11 za 2020 rok dla Szostak Alina
PIT-11 za 2020 rok dla Marciniuk Klaudia
PIT-11 za 2020 rok dla Łopieńska Karina
CIT-8 za 2020 rok
Składane w 2020 roku deklaracje z tyt. składek ZUS:
za okres 01 2020 – ZUS DRA, ZUS RCA
za okres 02 2020 – ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA
za okres 03 2020 – ZUS DRA, ZUS RCA
za okres 04 2020 – ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA
za okres 05 2020 – ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA
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za okres 06 2020 – ZUS DRA, ZUS RCA
za okres 07 2020 – ZUS DRA, ZUS RCA
za okres 08 2020 – ZUS DRA, ZUS RCA
za okres 09 2020 – ZUS DRA, ZUS RCA
za okres 10 2020 – ZUS DRA, ZUS RCA
za okres 11 2020 – ZUS DRA, ZUS RCA
za okres 12 2020 – ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA

10.) Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w
rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
NIE
TAK
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723, 1075, 1499 i
2215)
11.) Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację ustanowioną na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia
1984r. 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 im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim, nie jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z
dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723,
1075, 1499 i 2215),

x

Oświadczenie do zapisów ustawy o finansowaniu terroryzmu:
Fundacja im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim w 2020 roku nie przyjmowała i nie dokonywała płatności w gotówce o
wartości równej lub przekraczającej kwotę 10.000 euro( jako pojedynczej lub kilku operacji w ww. celu), ponieważ
nigdy nie dokonywała tego typu transakcji.
Informacja o przeprowadzanych w okresie sprawozdawczym kontrolach w fundacji, (jeśli były to należy wskazać organy
kontrolujące oraz wyniki)

Czy w 2020r. w fundacji była przeprowadzona kontrola (zaznaczyć
odpowiednie)

NIE

x

TAK

Wyniki przeprowadzonej kontroli w fundacji (jeśli taka była)

…..…………………………………………
podpis członka zarządu fundacji*

.………………………………………
podpis członka zarządu fundacji*

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