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KRS 0000752367
Sz. P. Joachim Brudziński
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Stefana Batorego 5
02-591 Warszawa
Sz. P. Jacek Jaśkowiak
Prezydent Miasta Poznania
Pl. Kolegiacki 17
61-841 Poznań
Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Instytut Poznański za 2018 rok
Na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności
fundacji oraz Statutu Fundacji Instytut Poznański niniejszym przedstawiam sprawozdanie
merytoryczne z działalności Fundacji Instytut Poznański (odzwierciedla ona stan na 31.12.2018 r.):
1) Informacje ogólne
Nazwa fundacji: Instytut Poznański
Adres: ul. Feliksa Nowowiejskiego 23/24A, 61-732 Poznań
Adres do korespondencji: jak wyżej
KRS: 0000752367
Data wpisu do KRS: 09.10.2018
REGON: 381529633
Skład zarządu fundacji: Jan Zujewicz
Cele statutowe fundacji: podstawowym celem działania Fundacji jest budowa i wspieranie
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Poznania
i województwa wielkopolskiego (par. 6 Statutu Fundacji Instytut Poznański).
2) Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych,
a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych
Cel statutowy: budowa i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, ze szczególnym
uwzględnieniem obszaru Poznania i województwa wielkopolskiego (par. 6 Statutu Fundacji
Instytut Poznański).
Działalność statutowa:
a) Najważniejszym działaniem jakie Fundacja Instytut Poznański zrealizowała w 2018 roku
było wsparcie inicjatywy renowacji kwatery Powstańców Wielkopolskich i Śląskich
na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie. Nasza fundacja wspólnie ze Stowarzyszeniem
Projekt Poznań uruchomiła w październiku tego roku internetową zbiórkę
na renowację kwatery Powstańców Wielkopolskich i Śląskich na tym cmentarzu.
Uzgodniliśmy z zarządem cmentarza przebieg tej renowacji, nawiązaliśmy też
współpracę z profesjonalną konserwator zabytków, która zgodziła się przeprowadzić
prace renowacyjne. Ze względu na ograniczenia czasowe poziom zbiórki ustawiliśmy na
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kwocie 30 000 zł. Do tej pory uzbieraliśmy 1451 zł, ale nie zamierzamy zbiórki kończyć,
tylko sięgnąć po inne źródła finansowania tego zadania.
W piątek 30 listopada złożyliśmy wniosek na dofinansowanie projektu pt. „100 lat po
wybuchu. Przywracamy pamięć i odnawiamy kwaterę Powstańców Wielkopolskich
i Śląskich” w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Miejsca
pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju”. Decyzja o przyznaniu dofinansowania zapadnie
na początku 2019 roku.
Oprócz wniosku do MKiDN będziemy także:
● zwracać się do prywatnych firm z prośbą o sponsoring,
● kontynuować i promować zbiórkę w Internecie i w przestrzeni miejskiej,
● współpracować ze Stowarzyszeniem Kibiców Lecha Poznań ws. przekazania
darowizny z ich zbiórki na renowację grobów czy mogił Powstańców
Wielkopolskich.
W ramach przygotowywania wniosku weszliśmy w partnerstwo z pięcioma podmiotami.
Wspomniany wniosek wsparli (formalnie deklarując współorganizację zadania):
● Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego,
● Inwestycje dla Poznania,
● Stowarzyszenie Projekt Poznań,
● Stowarzyszenie Kibiców Lecha Poznań,
● Wielkopolskie Muzeum Narodowe.
b) W ostatnim miesiącu 2018 roku podjęliśmy działania w celu przygotowania oferty
w konkursie Ministerstwa Spraw Zagranicznych na prowadzenie Regionalnego Ośrodka
Debaty Międzynarodowej. RODM w Poznaniu to znana już instytucja powołana przez
MSZ, której podstawowym zadaniem jest przybliżenie obywatelom polskiej polityki
zagranicznej oraz wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, samorządem
i organizacjami pozarządowymi. W grudniu 2018 roku MSZ rozpisał konkurs
na prowadzenie RODMów od 2019 roku. Instytut weźmie udział w tym konkursie
wspólnie z Fundacją św. Benedykta – dotychczasowym współprowadzącym poznański
RODM. W programie wydarzeń RODM w 2019 roku i późniejszych znajdzie się wiele
inicjatyw kulturalnych o zasięgu międzynarodowym. Takimi inicjatywami były i są np.:
● lekcje o savoir-vivre i protokole dyplomatycznym,
● konferencje/panele dyskusyjne na tematy związane z kulturą międzynarodową,
● warsztaty z polskiej kultury i historii dla obcokrajowców,
● konkursy fotograficzne (np. "Polskie ślady w Europie" lub "Polskie ślady
na świecie") i wystawy,
● debaty oksfordzkie dotyczące tematów kulturalnych (licea),
● turniej negocjacyjno-dyplomatycznych gier planszowych.
Zdarzenia prawne o skutkach finansowych: w 2018 roku nie miały miejsca zdarzenia prawne,
które niosłyby dla fundacji jakiekolwiek skutki finansowe.
Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
Odpisy uchwał zarządu fundacji
W 2018 roku Zarząd fundacji nie podjął żadnej uchwały.
Informacja o wysokości uzyskanych przychodów
W 2018 roku fundacja otrzymała 500 zł pochodzące z wpłaty funduszu założycielskiego
od fundatora. Poza tym nie uzyskała ona żadnych przychodów.
Informacja o poniesionych kosztach
W 2018 roku fundacja nie poniosła żadnych kosztów.

7) Dane szczegółowe o
a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji
w 2018 roku fundacja nie zatrudniała żadnych pracowników
b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundację
w 2018 roku fundacja nie wypłaciła żadnego wynagrodzenia
c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego
łącznie
w 2018 roku fundacja nie wypłaciła żadnego wynagrodzenia
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia
w 2018 roku fundacja nie wypłaciła żadnych wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia
e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych
w 2018 roku fundacja nie udzieliła żadnych pożyczek pieniężnych
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku
na koniec 2018 fundacja ma ulokowane 500 zł na rachunku bankowym w mBanku
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji
w spółkach prawa handlowego
w 2018 roku fundacja nie nabyła żadnych obligacji, udziałów ani akcji
h) nabytych nieruchomościach
w 2018 roku fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości
i) nabytych pozostałych środkach trwałych
w 2018 roku fundacja nie nabyła żadnych środków trwałych
j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji
w 2018 roku fundacja nie pozyskała ani nie zaciągnęła żadnych zobowiązań.
8) Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe
W 2018 roku fundacja nie prowadziła żadnej działalności zleconej przez podmioty państwowe i
samorządowe.
9) Informację o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także
informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych
W 2018 roku na fundacji nie ciążyły żadne zobowiązania podatkowe.
W razie jakichkolwiek pytań lub uwag pozostaję do Panów dyspozycji.

Jan Zujewicz
prezes Zarządu Instytutu Poznańskiego

