Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Węzeł za 2019 rok

Nazwa Fundacji – Fundacja Węzeł
Siedziba i adres – ul. gen. Milana Štefánika 14/9, 03-133 Warszawa
Numer NIP - 5242786254
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – 21.10.2015r.
numer KRS - 0000581405
Numer REGON - 362790912

I.

Dane dotyczące członków zarządu i rady Fundacji

Zarząd Fundacji:
W 2019 Zarząd Fundacji Węzeł działał w następującym składzie:
Lidia Drechny-Czartoryska - prezes Zarządu
Marta Matowicka - członek Zarządu
W okresie sprawozdawczym skład Zarządu nie uległ zmianie.

II.

Celem Fundacji jest:

●

wspieranie społeczeństwa obywatelskiego poprzez działalność na rzecz równego i łatwego
dostępu do kultury zarówno w charakterze uczestnika, jak i twórcy dla wszystkich jego
obywateli. Działania Fundacji będą w szczególny sposób kierowane do społeczności
lokalnych ułatwiających integrację mikrogrup (sąsiedzką, a także międzypokoleniową);

●

propagowanie i wykorzystanie nowoczesnych technologii w ułatwianiu dostępu do kultury
i pobudzaniu aktywności twórczej;

●

współdziałanie i integracja różnych grup społecznych na rzecz rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego poprzez kulturę;

●

adaptacja innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk z innych krajów na polski grunt
w zakresie upowszechniania i równego dostępu do kultury.

Cele te Fundacja może realizować poprzez:
●

stworzenie i prowadzenie placówki zajmującej się upowszechnianiem kultury i integracją
różnych grup społecznych oraz inicjowanie powstawania podobnych placówek w ramach
społeczności lokalnych;

●

organizację wydarzeń o charakterze kulturalnym i sportowym integrującym różne grupy
społeczne; działalność ta będzie miała charakter niedochodowy

●

organizację szkoleń i warsztatów zachęcających do uczestniczenia w kulturze; działalność ta
będzie miała charakter niedochodowy

●

działalność informacyjną, kulturalną, edukacyjną, wydawniczą oraz dystrybucję filmową;

●

współpracę z organizacjami zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi, których celami
statutowymi są działania w zakresie: kultury, kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska,
dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej
osób wykluczonych społecznie

●

współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi
w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

Opis działalności statutowej:
1. Fundacja Węzeł realizowała swoją działalność zgodnie z przyjętym planem.
2. Zarząd Fundacji pracuje społecznie. Jego posiedzenia odbywały się raz na kwartał. Łącznie
odbyło się ich cztery. Poza posiedzeniami członkowie Zarządu pozostawali ze sobą w stałym
kontakcie, co pozwalało konsultować bieżące sprawy związane z działalnością Fundacji, a
także wyjaśniać wszelkie zaistniałe wątpliwości. Dzięki temu pracę fundacji charakteryzowały
duża dynamika oraz dbałość o realizację celów statutowych zgodnie z przyjętą strategią.
Podczas posiedzeń Zarządu miało miejsce:

III.

●

omówienie bieżącej działalności Fundacji

●

omówienie sposobów promocji tej działalności, np. poprzez stronę internetową, obecność
w portalach społecznościowych,

●

omówienie sposobu realizacji projektów, na które w okresie sprawozdawczym Fundacja
otrzymała dofinansowanie ze środków Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej

●

ustalenie zasad współpracy z partnerami współorganizujący festiwale filmowe realizowane w
ramach działalności Fundacji

Działania Fundacji

W okresie sprawozdawczym Fundacja Węzeł zrealizowała następujące działania:

1. Festiwal Filmów Sportowych Sztafeta IV edycja
Czas realizacji: 01.02.2019 do 18.10.2019
Całkowita wartość projektu: 156.035,02 zł
Kwota dofinansowania: 80 000

Festiwal Filmów Sportowych SZTAFETA odbył się w warszawskim kinie Elektronik w dniach 13–
15 września 2019 r.
Projekt Festiwal Filmów Sportowych SZTAFETA jest adresowany do różnorodnej i szerokiej grupy
SZTAFETA czyli niezwykłe historie zwykłych bohaterów! Już po raz czwarty zapraszamy Państwa na
Fascynujące i autentyczne historie opowiedziane przez filmowców z różnych stron świata. Sport może
zmienić życie, niektórzy też wierzą, że sport zmienia świat. Losy pojedynczych postaci z historią
narodów w tle, portrety znanych sportowców uchwycone w konkretnym czasie i miejscu, opowieści o
ludziach oddanych sportowej pasji, którzy wpłynęli na obraz swojej epoki. Sport to coś więcej niż
rywalizacja między drużynami czy konkretnymi sportowcami. Na boisku, ringu czy korcie odbijają się
problemy polityczne, społeczne i kulturowe.
To wyjątkowa propozycja dla tych, którzy chcieliby zmienić styl życia, a szukają inspiracji.
Zawodowy i amatorski sport kreuje Mistrzów, a ci inspirują innych do aktywności fizycznej.
SZTAFETA to filmowe opowieści o przekraczaniu własnych granic i spotkania z tymi, którzy tego
dokonali.
Niezwykłe ludzkie historie, z których każdą można zamknąć w kilku słowach: determinacja,
wyzwanie, wytrwałość, ale też współpraca i harmonia. Jednym słowem – SPORT.
Program Festiwalu:
Piątek, 13 września
17:00 Kilwater / Sillages reż. Léa Rinaldi, Francja 2019, czas trwania: 90 min.
19:00 Katie reż. Ross Whitaker, Irlandia 2018, czas trwania: 89 min.
Po filmie rozmowa z Karoliną Koszewską- Łukasik - zawodową Mistrzynią Świata, trenerką boksu
klasy 2 oraz Sylwią Zaczkiewicz, trenerką i zawodniczkę sportów walki, założycielką klubu
"Otwarte Serca Zaciśnięte Pięści".

Sobota, 14 września
14:30 They Call Us Warriors reż. Jennifer Socorro, Edwin Corona Ramos, Wenezuela 2018, czas
trwania: 82 min.
Po filmie spotkanie z zawodniczkami Alternatywnego Klubu Sportowego AKS Zły .
17:30 John McEnroe - mistrz doskonałości /In the Realm of Perfection reż. Julien Faraut, Francja
2018, czas trwania: 95 min.
19:30 Reggae Boyz reż. Till Schauder USA, Niemcy, Jamajka 2018, czas trwania: 72 min.

Niedziela, 15 września

15:30 Running for Good reż. Keegan Kuhn, Wielka Brytania 2018, czas trwania: 74 min
17:15 Życie w górach / This Mountain Life reż. Grant Baldwin, Kanada, USA 2018, czas trwania: 76
min
19:00 Ostatnia góra reż. Dariusz Załuski, Polska 2018, czas trwania: 82 min.
Po filmie spotkanie z reżyserem Dariuszem Załuskim poprowadzi Ilona Łęcka dziennikarka portali
wspinanie.pl oraz outdoormagazyn.pl. .

2. Festiwal Filmów Chrześcijańskich ARKA

Czas realizacji: w okresie od 15.02.2019r. do 31.12.2019r.
Całkowita wartość projektu: 411.549,10 zł
Kwota dofinansowania: 200.000,00 zł.

IV edycja Festiwalu Filmów Chrześcijańskich ARKA. Festiwal adresowany i skupiający ludzi dla
których ważne są wartości chrześcijańskie, ale także dla poszukujących. Służy temu otwarta formuła,
której sztuka filmowa jest podstawą przekazu i dialogu. Film jest tą dziedziną sztuki jest najbliższą
formą opisywania rzeczywistości. Może pomóc w zrozumieniu świata, człowieka, a także własnych
zachowań, wyborów, czy postaw. Poprzez obraz filmowy oddziałujemy nie tylko na wrażliwość
młodego odbiorcy, ale również kształtujemy jego umiejętności analityczne stanowiące podstawę do
reprodukcji kultury i komunikacji międzypokoleniowej.
Ważnym elementem projektu są:
- spotkania wokół filmów pokazywanych na festiwalu z liderami lokalnych społeczności,
- dyskusje na ważkie społecznie tematy, poruszające problemy współczesnego świata,
- spotkania z twórcami filmów pokazywanych na festiwalu
- koncerty
- warsztaty
PROGRAM FESTIWAL FILMÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH ARKA 2019
Szczegółowy program festiwalu w poszczególnych miastach:
Kraków:
9 listopada (sobota) godz. 16.00 - "Lourdes"
12 listopada (wtorek) godz. 18.00 - "15 sierpnia"
13 listopada (środa) godz. 18.00 - "Życie w górach"
18 listopada (poniedziałek) godz. 18.00 - "Odwaga w ogniu"
19 listopada (wtorek) godz. 18.00 - "Niesamowita łaska: Aretha Franklin"
20 listopada (środa) godz. 18.00 - "Schronienie w chmurach"
23 listopada (sobota) godz. 16.00 - "Jutro czeka nas długi dzień"

25 listopada (poniedziałek) godz. 18.00 - "Odrodzenie"

Głuszyca:

10 listopada (niedziela) godz. 19.00 - "Niesamowita łaska: Aretha Franklin"
17 listopada (niedziela) godz. 19.00 - "Odwaga w ogniu"
24 listopada (niedziela) godz. 19.00 - "Jutro czeka nas długi dzień"
01 grudnia (niedziela) godz. 19.00 - "Schronienie w chmurach"

Lublin:
09.11 ( sobota ) godz.14.00 „Lourdes"
10.11 ( niedziela ) godz.14.00 „Jutro czeka nas długi dzień" spotkanie z o. Mariuszem Piotrem Bartuzi
Misjonarzem Afryki (Ojcowie Biali) + wystawa eksponatów misyjnych i degustacja kawy misyjnej
16.11 ( sobota ) godz.14.00 „Niesamowita łaska: Aretha Franklin"
17.11 ( niedziela ) godz.14.00 „Schronienie w chmurach"
23.11 ( sobota ) godz.14.00 "Odwaga w ogniu"
24.11 ( niedziela ) godz.14.00 „Życie w górach" spotkanie z podróżniczką odbywającą trekkingi po
najwyższych górach świata - Himalajach i Karakorum - opowieść o ludziach, miejscach, emocjach,
przeżyciach
30.11 ( sobota ) godz.14.00 „Odrodzenie" spotkanie z ks. Krzysztofem Kasperek - Kapelanem Aresztu
Śledczego w Lublinie i Ośrodka dla Nieletnich
01.12 ( niedziela ) godz.14.00 „15 sierpnia"

Łomża:
16 listopada (sobota) godz. 16.00 - "Niesamowita łaska: Aretha Franklin"
17 listopada (niedziela) godz. 16.00 -"Lourdes"
23 listopada (sobota) godz. 16.00 - "Schronienie w chmurach"
24 listopada (niedziela) godz. 16.00 - "Jutro czeka nas długi dzień"

Nowy Sącz:

03.11( niedziela ) godz. 17.00 KAROLOWE PIEŚNI Koncert inauguracyjny Wojtka Klicha
09.11 ( sobota ) godz. 16.00 „Jutro czeka nas długi dzień" oraz spotkanie z ks. Janem Wnękiem,
specjalistą ds. misji
10.11 ( niedziela ) godz. 16.00 „Lourdes"
16.11 ( sobota ) godz. 16.00 „15 sierpnia"

17.11 ( niedziela ) godz. 16.00 „Niesamowita łaska: Aretha Franklin" oraz spotkanie z wokalistką,
kompozytorką i autorką tekstów Justyną Jędrusik
23.11 ( sobota ) godz. 16.00 „Życie w górach"
24.11 ( niedziela ) godz. 16.00 „Schronienie w chmurach" oraz spotkanie z o. Bogdanem Długoszem
SJ
30.11 ( sobota ) godz. 16.00 „Odwaga w ogniu"
01.12 ( niedziela ) godz. 18.00 „Odrodzenie" oraz spotkanie z Ewą Danielską sędzią Sądu
Okręgowego w Nowym Sączu

Rzeszów:
9 listopada (sobota) godz. 16:30 - "Życie w górach"
10 listopada (niedziela) godz. 16:30 - "Lourdes"
16 listopada (sobota) godz. 16:30 - "Odwaga w ogniu"
17 listopada (niedziela) godz. 16:30 - "15 sierpnia"
23 listopada (sobota) godz. 16:30 - "Jutro czeka nas długi dzień"
24 listopada (niedziela) godz. 16:30 - "Schronienie w chmurach"
30 listopada (sobota) godz. 16:30 - "Niesamowita łaska: Aretha Franklin"
1 grudnia (niedziela) godz. 16:30 - "Odrodzenie"

Siedlce:
9 listopada (sobota) godz. 16.00 - "Życie w górach"
10 listopada (niedziela) godz. 16.00 - "Lourdes" gościem był ks. Mariusz Świder postulator procesu
beatyfikacyjnego Sługi Bożego bpa Ignacego Świrskiego, wykładowca WSD, dyrektor Bursy im. Św.
Stanisława Kostki
16 listopada (sobota) godz. 16.00 - "Niesamowita łaska: Aretha Franklin" gościem był Marcin
Mazurek dziennikarz radiowy, muzyk i ewangelizator
17 listopada (niedziela) godz. 16.00 - "Jutro czeka nas długi dzień" gościem był ks. Mariusz Świder
postulator procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego bpa Ignacego Świrskiego, wykładowca WSD,
dyrektor Bursy im. Św. Stanisława Kostki
23 listopada (sobota) godz. 16.00 - "Schronienie w chmurach"
24 listopada (niedziela) godz. 16.00 - "15 sierpnia"
30 listopada (sobota) godz. 16.00 - "Odwaga w ogniu" gościem był ks. Bogumił Lempkowski, prefekt
II LO im. św. Królowej Jadwigi i przyszły kapelan Wojsk Obrony Terytorialnej w stopniu
podporucznika
1 grudnia (niedziela) godz. 16.00 - "Odrodzenie"

Warszawa:
kino Wisła, pl. Wilsona 2 / www.novekino.pl/kina/wisla

10.11 ( niedziela ) godz.16:00 „Lourdes" po filmie spotkanie z Zofią Bocheńską z Fundacji św. Jana
Jerozolimskiego, organizatora pielgrzymek do Lourdes osób niepełnosprawnych - Po siłę życia.
Spotkanie poprowadził ojciec dr Marek Kotyński (redemptorysta, teolog duchowości i filmoznawca,
profesor Papieskiego Wydziału Teologicznego sekcji Jana Chrzciciela w Warszawie.
17.11 ( niedziela ) 16:00„Schronienie w chmurach"
24.11 ( niedziela ) 16:00 „Odrodzenie"
01.12 ( niedziela ) 16:00„Życie w górach"

Dobre Miejsce, ul. Dewajtis 3 / www.dobremiejsce.org

09.11 (sobota) godz. 18:00 "15 sierpnia"
15.11 (piątek) godz. 19:00 "Niesamowita łaska: Aretha Franklin" po filmie spotkanie poprowadził
Mateusz Stolarski z portalu chrześcijańskiegranie.pl
17.11 (niedziela) godz. 18:00 "Jutro czeka nas długi dzień"
01.12 (niedziela) godz. 18:00 "Odwaga w ogniu".

3. Z kulturą do banku
Komunikacja sektorów kreatywnych z sektorem finansów

Czas realizacji: 01-03.2019 do 20.11.2019
Całkowita wartość projektu: 94.238,31 zł
Kwota dofinansowania: 74 400 000

W ramach zadania
- zostały przeprowadzone indywidualne spotkania i rozmowy z przedstawicielami sektora
finansowego w ramach upowszechniania wyników analizy "Z kulturą do banku" oraz podjęte
rozmowy dotyczące narzędzi dla finansowania sektora audiowizualnego
- zostały opracowane materiały informacyjne podnoszące kompetencje komunikacyjne branży
finansowej oraz filmowej w zakresie relacji wzajemnych
- zostały przygotowane materiały informacyjne dotyczące wytycznych do właściwego opisywania
filmu jako produktu inwestycyjnego, z odpowiednim i transparentnym opisaniem nakładów, zwrotów,
pól eksploatacji, z których pochodzą przychody z inwestycji oraz sposoby opisywania ich w czasie
- została zorganizowana jednodniowa konferencja "Invest.Film” z przygotowaną dedykowaną
konferencji stroną www.invest.film
Program Konferencji:
KONFERENCJA INVEST.FILM (27 WRZEŚNIA 2019)

miejsce: WORKIN, ul. SENATORSKA 2, WARSZAWA
9.00 – 9.30
Rejestracja gości
9.30 – 9.40
Powitanie i wstęp do konferencji
9.40 – 10.00
Raport „Z KULTURĄ DO BANKU” - Lidia Drechny-Czartoryska (Fundacja Węzeł) i Jan Królak
(SEM)
10.00 – 11.00
SHOW ME THE MONEY! – specyfika, dynamika i przyszłość branży - Patrick von Sychowski
(celluloidjunkie.com)
11.00 – 11.45
Rynkowe instrumenty wsparcia
- prezentacja zachęt audiowizualnych - Alicja Grawon-Jaksik (Krajowa Izba Producentów
Audiowizualnych)
- prezentacja instrumentu gwarancyjnego programu Kreatywna Europa – Agata Gruszecka (Creative
Europe Deska Polska)
- prezentacja preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców z sektorów kultury i kreatywnych Michał Gorzelak (Krajowy Punkt Kontaktowy ds. instrumentów finansowych UE)

11.45 – 12.00
przerwa kawowa
12.00 – 13.15
Czy film jest produktem inwestycyjnym?
Moderator: Alicja Grawon-Jaksik (KIPA)
- film w liczbach: Alicja Grawon-Jaksik i Kamil Przełęcki (Cineo Studio)
- case study; producent: Klaudia Śmieja (Madants)
- potencjał sponsorski filmu: Radosław Drabik (Gigant Films)
13.15 – 14.30
ARE YOU TALKIN' TO ME? Komunikacja między sektorami
Moderator:
Michał Pawlik (SMEO)
Uczestnicy:
Radosław Drabik
Alicja Grawon-Jaksik
Kamil Przełęcki

Patrick von Sychowski
Klaudia Śmieja

4.
Realizacja projektu „MOZAIKA” w ramach zadania publicznego organizowanego przez
Urząd Dzielnicy Warszawa-Ochota
Czas realizacji: w okresie od 01.08.2019r. do 31.10.2019r.

Całkowita wartość projektu: 28.000,00 zł
Kwota dofinansowania: 25.000,00 zł.
Organizacja i przeprowadzenie działań na ul. Tarczyńskiej w dniach Święta ulicy Tarczyńskiej
Projekt miał na celu integrację i aktywizację lokalnej społeczności poprzez kreatywne działanie
edukacyjne, kulturalne i artystyczne polegające na spotkaniu z wybitną artystką Joanną Rajkowską,
która zaprezentowała projekt mozaiki ściennej na kamienicy przy ulicy Tarczyńskiej 11, nawiązujący
do postaci Mirona Białoszewskiego związanego z Teatrem na Tarczyńskiej
Prezentacja sztuki i techniki mozaiki odbyła się w formie bogato ilustrowanego wykładu oraz
warsztatów z wykorzystaniem materiału do realizacji drobnych form artystycznych z mieszkańcami.
W ramach promocji wydarzenia zrealizowana edukacyjna gra miejskiej MOZAIKA.

IV

Informacja o uzyskanych przychodach

W 2019 roku Fundacja Węzeł uzyskała przychody:

Wysokość uzyskanych
przychodów w podziale na formę
płatności

Przelew

Gotówka

Barter

Przychody
ogółem

685.461,14 zł

394.336,41 zł

10.500,00 zł

280.625,00 zł

Dotacje

379.400,00 zł

379.400,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Darowizny

500,00 zł

0,00 zł

500,00 zł

0,00 zł

V.

Przychody
finansowe

10,00 zł

10,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Pozostałe
przychody

305.551,41 zł

14.926,41 zł

10.000,00 zł

280.625,00 zł

Informacja o poniesionych kosztach

W 2019 roku Fundacja Węzeł poniosła następujące koszty:

Koszty fundacji w podziale na
formę płatności

Przelew

Gotówka

Barter

Koszty ogółem

695.410,16 zł

378.877,14 zł

35.908,02 zł

280.625,00 zł

Zużycie
materiałów i
energii

1.053,74 zł

915,78 zł

137,96 zł

0,00 zł

Usługi obce

454.394,35 zł

172.716,29 zł

1.053,06 zł

280.625,00 zł

Podatki i
opłaty

3.617,60 zł

3.617,60 zł

0,00 zł

0,00 zł

Wynagrodzeni
a w tym
umowy
cywilnoprawne

233.390,24 zł

198.673,24 zł

34.717,00 zł

0,00 zł

Ubezpieczenie
społeczne

392,53 zł

392,53 zł

0,00 zł

0,00 zł

Pozostałe
koszty

903,21 zł

903,21 zł

0,00 zł

0,00 zł

rodzajowe
Pozostałe
koszty
finansowe

1.658,49 zł

1.658,49 zł

0,00 zł

0,00 zł

a)
Wynagrodzenia, premie, nagrody - w okresie sprawozdawczym nagród i premii nie
wypłacano, natomiast osoby zatrudnione przy realizacji projektów otrzymały wynagrodzenia z
tytułu umów cywilnoprawnych w wysokości 233.390,24 zł brutto
b) Udzielone i zaciągnięte pożyczki - w okresie sprawozdawczym Fundacji Węzeł przez
fundatora została udzielona pożyczka w kwocie 13.500 zł na pokrycie zobowiązań zaciągniętych
w tytułu realizacji projektu „Z kulturą do banku”. Pożyczka została spłacona w dwóch ratach w
pierwszym kwartale.2020r.
c) Zawarte umowy zlecenia – w 2019 r. w ramach realizacji czterech projektów: Festiwal
Filmów Sportowych SZTAFETA, Festiwal Filmów Chrześcijańskich ARKA, „Z kulturą do
banku” oraz „MOZAIKA” zawarto 56 umów cywilnoprawnych na łączna kwotę 233.390,24 zł.
d) Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku

Fundacja Węzeł posiada trzy rachunki bankowe w banku mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy
ul.Senatorskiej 18. Salda firmowych rachunków bankowych na dzień 31.12.2019 r. wynosiły:
●
●
●

85 1140 2004 0000 3302 7600 4038 - 7.649,76 zł
49 1140 2004 0000 3312 0475 9025 - 356,44 Eur
53 1140 2004 0000 3512 0493 6656 - 42,16 Usd

e) Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach
prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek – w okresie sprawozdawczym nie nabyto akcji,
udziałów ani obligacji
f)
Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz kwoty wydatkowane na to nabycie – w
okresie sprawozdawczym nie nabyto nieruchomości.
g) Nabyte pozostałe
środków trwałych

środki trwałe – w okresie sprawozdawczym nie nabyto pozostałych

h) Wartość aktywów ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla
celów statystycznych wynosi 26.578,67 zł

i)
Wartość zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów statystycznych wynosi – 148.987,33 zł.
j)
Dane o wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze
wskazaniem tych spółek – nie dotyczy.

VI.
Informacja o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych i
składanych deklaracjach podatkowych

Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych na 31.12.2019r. wynoszą 14.551,12 zł
i wynikają z:
●
●
●
●

PIT-4R od niewypłaconych umów cywilnoprawnych - zobowiązanie w kwocie 11.890,00 zł
składki ZUS od niewypłaconych umów cywilnoprawnych – zobowiązanie w kwocie 1.600,47
zł
składki ZUS za 12/2019r. – zobowiązanie w kwocie 989,65 zł
PIT-8A za 11/2019r. – zobowiązanie w kwocie 71,00 zł

Deklaracja podatkowa CIT-8 została złożona w terminie do dnia 01.06.2020r.

VII.

Zatrudnienie w Fundacji

W 2019 r. działalność Fundacji Węzeł opierała się na współpracy z osobami fizycznymi w ramach
zawierania umów o dzieło lub umów zleceń przy realizowanych projektach.

VIII.
W okresie sprawozdawczym w Fundacji została przeprowadzona kontrola nr KM3820191001155103 przez Polski Instytut Sztuki Filmowej w związku udzieloną dotacją na realizację III
edycji Festiwalu Filmów Sportowych SZTAFETA .. Zgodnie z wynikiem kontroli realizacja przybiegła w
sposób prawidłowy, zgodny z umową.

IX.
gotówce

W okresie sprawozdawczym fundacja nie przyjęła ani nie dokonała żadnej płatności w

o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 eur wskazanej w ustawie z 1
marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

X.

Informacje o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe

W 2019 roku Fundacja Węzeł - nie realizowała zadań zleconych przez podmioty państwowe ani
zamówień publicznych.

XI.

W okresie sprawozdawczym Fundacja nie zmieniała siedziby

XII.

●
●
●

W okresie sprawozdawczym Zarząd Fundacji przyjął następujące uchwały:

Uchwała nr 1/2019 z dnia 13.06.2019r. w sprawie prowadzenia odpłatnej i nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego oraz zmian dziedzin prowadzenia działalności gospodarczej
Uchwała nr 2/2019 z dnia 29.06.2019r. o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok
2018
Uchwała nr 3/2019 z dnia 29.06.2019r. o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego za rok
2018

Zarząd Fundacji Węzeł:

Lidia Drechny-Czartoryska
Marta Matowicka

……………………………………………………….

………………………………………………………..

Warszawa, dnia 30.09.2020 r.

