
Roczne sprawozdanie z działalności fundacji 

 
 

➢ Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola; 
➢ We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–). 
➢ W polach wyboru należy wstawić pojedynczy znak X 

 

I. Dane fundacji 

1. Nazwa fundacji Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe 

Kraj: 

Polska 
Województwo: 

Lubelskie 
Powiat: 

Lublin Miasto 

Gmina: 

Lublin 
Ulica: 

Krakowskie Przedmieście 
Nr domu: 

13 

Nr lokalu: 

7 
Miejscowość: 

Lublin 
Kod pocztowy: 

20-002 

Nr telefonu: 

505-407-903 
e-mail: 

fundacja@kreadukacja.org 
Nr faksu: 

Nie dotyczy 

Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż adres siedziby: 

3. REGON: 
060424041 

4. Data wpisu w KRS: 
20.11.2008 

5. Nr KRS: 
0000317950 
 

6. Dane członków zarządu 
fundacji (wg aktualnego 
wpisu w KRS) 

Imię i nazwisko Funkcja 

Sylwia Ciołek 
Ewelina Pyzik 
Paulina Sowa 

Prezes 
Wiceprezes 
Wiceprezes 

II. Charakterystyka działalności fundacji w okresie sprawozdawczym 

1. Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu) 

Celem działalności Fundacji Działań Edukacyjnych KReAdukacja jest kreatywna edukacja pozaformalna dzieci i 
młodzieży, umożliwienie im samodzielnego działania i realizacji własnych pomysłów. Fundacja kształtuje i wspiera 
rozwój osób wrażliwych, aktywnych, kreatywnych i odpowiedzialnych.  Hasło Fundacji KReAdukacja: „Najlepszym 
pomysłem na przyszłość jest jej tworzenie”. 
  
Do zadań Fundacji należą w szczególności działania z zakresu: 
1) edukacji nieformalnej, nauki, oświaty i wychowania; 
2) rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem kultury i historii 
regionu oraz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości 
3) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspierających 
rozwój demokracji; 
4) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 
5) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
6) promocji i organizacji wolontariatu; 
7) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 
8) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 
9) upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 
10) ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego; 
11) upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 
12) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; 
13) wyrównywanie szans osób w trudnej sytuacji życiowej 
14) działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 
15) działalności charytatywnej; 
16) ochrony i promocji zdrowia; 
17) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; 

za rok 2019 

 



18) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 
19) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz 
podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie 
określonym w pkt 1-19. 
 

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

Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja realizuje cele poprzez: 
1) organizacja spotkań, szkoleń, warsztatów i innych działań w zakresie edukacji nieformalnej dzieci i młodzieży, 
wyrównywania szans edukacyjnych oraz przeciwdziałania patologii społecznej; 
2) organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku letniego i zimowego; 
3) podejmowanie działań z zakresu animacji kultury i promocji dziedzictwa kulturowego m.in. poprzez warsztaty, 
spektakle teatralne, gry symulacyjne i inne atrakcyjne formy przekazu; 
4) prowadzenie niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodka kultury, szkoły i innych placówek 
edukacyjnych; 
5) podejmowanie działań na rzecz powstawania nieformalnych grup, których celem będzie praca na rzecz rozwoju 
środowisk lokalnych; inicjowanie powstawania m.in. klubów młodzieżowych; 
6) podejmowanie działań na rzecz współpracy międzypokoleniowej; 
7) organizacja międzynarodowych spotkań dzieci i młodzieży; współpraca z organizacjami międzynarodowymi, których 
cele tożsame są z celami Fundacji; 
8) inicjowanie i realizacja programów aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem; 
9) przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy; 
10) współpraca z instytucjami rynku pracy w zakresie realizacji programów przeciwdziałania bezrobociu; 
11) odkrywanie i ochrona miejsc i przedmiotów związanych z historią i tradycją środowiska lokalnego; 
12) podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej, popularyzowanie idei demokracji; 
13) organizacja spotkań, warsztatów z organizacjami analogicznymi w celu wymiany doświadczeń i promocji; 
14) podejmowanie działań na rzecz edukacji ekologicznej, zdrowego trybu życia, promocji i ochrony zdrowia wśród 
społeczności lokalnej; 
15) wydawanie broszur, ulotek informacyjnych i innych materiałów promujących działania Fundacji; 
16) organizacja turystyki w regionie, promocja gminy jej zasobów historycznych i ekologicznych. 
  
Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z 
innymi wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla działalności Fundacji. Cały dochód Fundacji jest 
przeznaczany wyłącznie na cele statutowe i nie może być przeznaczony do podziału między członków. 
  
Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja prowadzi działalność statutową nieodpłatną i odpłatną. 
  
W 2018 roku Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja realizowała następujące działania: 
 
1. Styczeń-lipiec – „Kalejdoskop Kultury 2019” 
Celem głównym projektu było wzbogacenie oferty zajęć artystycznych i kulturalnych w dzielnicy Czechów Południowy. 
Dzieci (28 uczestników) miały możliwość uczestniczyć w atrakcyjnych zajęciach podczas oczekiwania na odbiór przez 
rodziców ze świetlicy. Mogły brać udział w następujących zajęciach: "W świecie zmysłów", "Wielcy Mali Odkrywcy", 
"W małym kinie" oraz "Świat sztuki – sztuka świata". Dodatkowo, na koniec projektu został zorganizowany piknik 
rodzinny dla uczestników, ich rodziców/opiekunów i okolicznych mieszkańców. Zadanie współfinansowane przez 
Gminę Lublin. 
  
2. Styczeń – sierpień  - "Akademia Inspiracji 2019" 
Głównym celem zadania było ułatwienie dostępu do edukacji kulturalnej 26 dzieciom – mieszkańcom dzielnicy Za 
Cukrownią poprzez przeprowadzenie zajęć z zakresu wychowania estetycznego i artystycznego w ferie, w drugim 
semestrze roku szkolnego 2018/2019 oraz przez pierwszy miesiąc wakacji. Dzieci od lutego do końca lipca 
uczestniczyły w następujących zajęciach: „Mała Pracownia Artystyczna”, „Klub Małego Odkrywcy” oraz „Dziecięcy 
Klub Filmowy”, „Warsztat Młodego Majsterkowicza”. Dodatkowo, by zachęcić rodziców do aktywnego spędzania 
wolnego czasu z dziećmi w domu, stworzone zostały skrypty zawierające materiały dla rodziców. Zadanie 
współfinansowane przez Gminę Lublin. 
 
3. Styczeń – lipiec  - „Młodzi dla Lublina 2019”   
„Młodzi dla Lublina” był projektem skierowanym do 25 osób – uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 
Część z nich była członkami „Młodzieżowych Rad Dzielnic”, działających w dzielnicach Wrotków, Wieniawa i Czechów 



Południowy. Dzięki realizacji zadania mogli oni realizować zaplanowane inicjatywy kulturalne, wzbogacające kalendarz 
kulturalny ich dzielnic. Pozostałe osoby to uczniowie ze szkół mieszczących się w dzielnicach Wieniawa, Wrotków i 
Czechów Południowy, którzy zostali przeszkoleni i wyposażeni w nową wiedzę i umiejętności, pozwalające na 
efektywne działanie na rzecz rozwoju życia społeczno – kulturalnego dzielnicy. Dzięki temu zostali zaproszeni do 
pomocy w działaniach młodzieżowych rad dzielnic. Zaplanowane w ramach zadania działania (warsztaty, szkolenia, 
realizacja przez młodzież inicjatyw kulturalnych), miały na celu ożywienie życia kulturalnego kilku dzielnic Lublina.  
Głównym założeniem zadania było umożliwienie funkcjonowania w kilku dzielnicach miasta grup młodzieży 
prowadzącej stałe działania na rzecz rozwoju życia społeczno – kulturalnego. Zadanie współfinansowane przez Gminę 
Lublin.  
 
4. Styczeń – grudzień  - „Lublin w sieci życzliwości”.    
Jedenasta edycja programu edukacji i aktywizacji obywatelskiej młodzieży z Lublina (kontynuacja umowy z 2018 roku), 
dzięki któremu młodzież kolejny raz miała możliwość zaprezentować swoją działalność społeczno – kulturalną poprzez 
realizację różnego rodzaju inicjatyw.  W pierwszej fazie projektu młodzież ze zgłoszonych szkół brała udział w 
spotkaniach informacyjno – rekrutacyjnych, podczas których mogła zapisać się do dalszego udziału w projekcie. Przed 
rozpoczęciem pracy właściwej grup młodzieży z animatorem (a także w czasie tej pracy) przedstawiciele 
poszczególnych grup brali udział w szkoleniach i warsztatach:  integracyjnym,  z animacji kultury, z wystąpień 
publicznych oraz z technik motywacyjnych wspomagających pracę własną. Od września do listopada grupy młodzieży 
spotykały się z animatorem na cotygodniowych spotkaniach, podczas których przygotowywane były projekty inicjatyw 
dla wybranych grup bądź instytucji. W „Tygodniu Życzliwości” czyli okresie 21-30 listopada młodzież miała czas na 
realizację wszystkich przedsięwzięć a także na wspólnie przygotowanego happeningu #dzieńżyczliwosciLublin. W tym 
czasie także informacje o wszystkich podejmowanych przez młodzież działaniach były umieszczane w przygotowanej 
na potrzeby projektu aplikacji : „Lublin w sieci życzliwości”. 12 grudnia miała miejsce konferencja podsumowująca 
projekt podczas której młodzież otrzymała dyplomy potwierdzające zaangażowanie w działanie, szkoły biorące udział 
w projekcie oraz instytucje wspierające działanie otrzymały tytuł Ambasadorów Życzliwości.  
Po konferencji odbyło się spotkanie ewaluacyjne zespołu realizującego projekt.  
Projekt objęty patronatem honorowym Prezydenta Miasta Lublin, realizowany przy wsparciu finansowym Gminy 
Lublin 
 
5. Luty – maj - „Lubelska Wielkanoc” 
Warsztaty edukacyjne skierowane do uczniów szkół podstawowych Województwa Lubelskiego. Głównym celem 
działań było zwiększenie wiedzy o wielokulturowości Lubelszczyzny poprzez pokazanie tradycji i zwyczajów 
wiosennych wśród najmłodszych mieszkańców regionu. Działaniem objęto 15 klas (I-VIII) szkół podstawowych 
województwa, które uczestniczyły w trzygodzinnych warsztatach edukacyjnych, w czasie których uczniowie poznali 
zwyczaje i zabawy, jakie dawniej były obecne na Lubelszczyźnie, a także sami mogli wziąć w nich udział, dowiedzieli 
się, w jaki sposób były strojone chaty na Wielkanoc i sami przygotowywali świąteczną ozdobę. Zakres warsztatów 
dostosowany był do odbiorców i przygotowany w wersji dla młodszych (I-IV) i starszych uczniów (V-VIII). W projekcie 
wzięło udział 244 uczestników.  Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od Zarządu Województwa 
Lubelskiego. 
 
6. Marzec – “Study Tours to Poland”  
W marcu przyjęliśmy na wizytę studyjną profesjonalistów z branży medycznej (14 osób z Ukrainy). Poznali oni reformę 
służby zdrowia przeprowadzoną w Polsce (wprowadzenie NFZ), zasady funkcjonowania systemu świadczenia usług 
medycznych w miejscowościach wiejskich w Polsce oraz współpracy lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej z innymi 
jednostkami świadczącymi usługi medyczne. Wizyta współfinansowana przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. 
 
7. Marzec – grudzień – „450 lat Unii Lubelskiej – konkurs inicjatyw mieszkańców” 
Głównym celem projektu było podniesienie poziomu aktywnego udziału lublinian w tworzeniu kultury i 
promowanie jej wśród mieszkańców miasta. Cel ten zrealizowaliśmy poprzez osiągnięcie celów szczegółowych: 1. 
Wzbogacenie obchodów 450 - tej rocznicy podpisania Unii Lubelskiej o inicjatywy mieszkańców. Cel ten 
zrealizowaliśmy poprzez zorganizowanie naboru autorskich inicjatyw mieszkańców, które tematycznie były 
związane z rocznicą. 2. Podniesienie poziomu umiejętności mieszkańców z zakresu organizacji wydarzeń społeczno - 
kulturalnych. Cel ten zrealizowaliśmy poprzez umożliwienie realizacji mieszkańcom Lublina 10 autorskich inicjatyw 
społeczno - kulturalnych. W projekcie wzięło udział 10 uczestników – autorów inicjatyw oraz niemalże 1000 
odbiorców tych działań. Zadanie współfinansowane przez Gminę Lublin.  
 
8. Kwiecień – „Study Tours to Poland”  
Wizyta studyjna dla studentów z Rosji, Białorusi i Ukrainy i Mołdowy, w ramach programu Study Tours to Poland 
„Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności”. Przyjęliśmy 13 studentów. W ramach wizyty spotkali się oni z 



przedstawicielami władz samorządowych, rządowych na terenie województwa, organizacji pozarządowych, biznesu i 
uczelni wyższych. 
 
9. Czerwiec  - listopad – „Program wsparcia młodzieżowych liderów”  
Działanie, którego głównym celem było przekazanie doświadczenia organizacji pracy Młodzieżowych Rad Dzielnic z 
Lublina młodzieżowym radnym z gromad: Skałat, Złotniki, Dublany, Streliszcze Nowe, Bohorodczany Stare z zachodniej 
Ukrainy oraz wsparcie ich działań do końca listopada 2019 roku. W ramach projektu zostało przeprowadzone 
kompleksowe szkolenie dla młodzieżowych radnych gromad powstałych w 2018 roku w ramach projektu “Młodzi 
liderzy dla zmian w regionach”. Podczas szkolenia uczestnikom zostały przekazane informacje z zakresu: 
komunikowania społecznego oraz promocji działań, dzięki którym młodzież poznała techniki pozwalające jej na lepsze 
dotarcie do odbiorców jej działań; technik motywacyjnych, gdzie przekazane zostały informacje o metodach na 
podtrzymywanie motywacji oraz efektywnej samoorganizacji i pracy własnej; warsztat pracy w grupie, którego celem 
była poprawa współpracy w grupie młodzieży oraz jej lepsza integracja; animacji kultury, na którym zostały omówione 
kroki, jakie należy podjąć w celu rozpoczęcia działania na rzecz wybranej grupy, a także zorganizowany został konkurs 
na inicjatywę społeczno-kulturalną, która dostała największe dofinansowanie. Dzięki kontynuacji działań z wybraną 
młodzieżą podtrzymano ich zaangażowanie w działalność społeczną na rzecz swoich gromad. Działanie 
współfinansowane przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach programu RITA. 
 
10. Sierpień – listopad -  „Młodość wczoraj i dziś” 
Projekt realizowany w ramach miejskiego Programu Wsparcia i Aktywizacji Społecznej Seniorów. Seniorzy 
uczestniczyli w warsztatach artystycznych realizowanych przy współpracy z Filią nr 29 Miejskiej Biblioteki Publicznej na 
Czechowie, a także wyjściach do miejsc kultury i rozrywki. Zrealizowano także działania międzypokoleniowe: spotkania 
młodzieży z seniorami, podczas których obie grupy opowiadały o swojej młodości. Zakończeniem projektu był 
międzypokoleniowy charytatywny bal andrzejkowy, podczas którego odbył się też wernisaż wystawy podsumowującej 
projekt. Zadanie współfinansowane przez Gminę Lublin.  
 
11. Październik – grudzień – „Lubelskie tradycje listopada i grudnia” 
Warsztaty edukacyjne odbywające się w listopadzie i grudniu 2019 roku, skierowane były do uczniów szkół 
podstawowych Województwa Lubelskiego. Głównym celem działań było zwiększenie wiedzy o wielokulturowości 
Lubelszczyzny poprzez pokazanie tradycji i zwyczajów w listopadzie i grudniu wśród najmłodszych mieszkańców 
regionu. Uczestnicy w trakcie trzygodzinnych warsztatów edukacyjnych poznali zwyczaje i zabawy, jakie dawniej były 
obecne na Lubelszczyźnie, dowiedzieli się, w jaki sposób przeżywano końcówkę roku kalendarzowego i sami 
przygotowywali andrzejkową lub świąteczną ozdobę – lampion, aniołka lub tradycyjną podłaźniczkę. Zapraszamy do 
obejrzenia fotografii. W projekcie wzięło udział 121 uczniów z województwa lubelskiego. Projekt współfinansowany ze 
środków otrzymanych od Zarządu Województwa Lubelskiego. 
 
12. Październik – „Study Tours to Poland”  
Wizyta studyjna dla studentów z Rosji, Białorusi i Ukrainy i Mołdowy, w ramach programu Study Tours to Poland 
„Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności”. Przyjęliśmy 15 studentów. W ramach wizyty spotkali się oni z 
przedstawicielami władz samorządowych, rządowych na terenie województwa, organizacji pozarządowych, biznesu i 
uczelni wyższych. 
 
13. Styczeń – grudzień   
Animacja społeczno – kulturalna stypendystów Programu Kirklanda. Drugi semestr roku akademickiego 2018/2019 
oraz pierwszy semestr roku akademickiego 2019/2020.  
 
14. Styczeń – grudzień 
Realizacja warsztatów edukacyjnych dla dzieci ze szkół podstawowych. Zajęcia były zgodne z ofertą warsztatową 
Fundacji Działań Edukacyjnych KReAdukacja. Łącznie udział w warsztatach wzięło 832 osoby.  
 
 

3. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych 

W roku 2019 Fundacja podpisała 7 umów dofinansowań ze środków samorządowych, 3 umowy z Fundacją Liderzy 
Przemian oraz 1 z Fundacją Edukacja dla Demokracji. 



4. Informacja czy fundacja prowadziła działalność gospodarczą (zaznaczyć 
odpowiednie) NIE X TAK  

5. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS (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) 

Nie dotyczy 

6. 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) 

Zarząd nie podejmował uchwał. 

III. Informacja o wysokości uzyskanych przychodach fundacji w okresie sprawozdawczym 

 

Kwota (w podziale na formy płatności) 

Przelew Gotówka 

285 297,91 26 069,00 

a. Przychody z działalności statutowej 285 211,27 26 069,00 

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

c. Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 86,64 0,00 

2. Informacja o źródłach przychodów 

a. Przychody z działalności odpłatnej w ramach celów statutowych 0,00 26 069,00 

b. Ze źródeł publicznych ogółem, w tym: 282 711,27 0,00 

- Ze środków budżetu państwa 0,00 0,00 

- Ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 282 711,27 0,00 

e. Ze spadków, zapisów 0,00 0,00 

f. Z darowizn 2 500,00 0,00 

g. Z innych źródeł (wskazać jakich) 86,64 0,00 

3. Jeżeli prowadzona działalność gospodarcza 

a. Wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej (tj. przychody minus koszty) 0,00 

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

0,00 

IV. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym 

1. Koszty fundacji ogółem 

Kwota (w podziale na formy płatności) 

Przelew Gotówka 

206 765,63 99 532,55 

a. Koszty realizacji celów statutowych 206 236,30 99 532,55 

b. Koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00 

c. Koszty administracyjne (czynsze, opłaty pocztowe, telefoniczne 
itp.) 

527,40 0,00 

d. Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe) 1,93 0,00 

V. Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniu 



1. Liczba osób w fundacji zatrudniona na podstawie stosunku pracy 
(wg zajmowanego stanowiska) 

0,00 

a. Liczba osób zatrudniona wyłącznie w działalności gospodarczej 
0,00 

3. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez fundację 
w okresie sprawozdawczym (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) 

119 683,76 

a. Z tytułu umów o pracę (z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, 
premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych 
wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności 
gospodarczej) 

0,00 

b. Z tytułu umów zlecenie 119 683,76 

c. Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych 
organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością 
gospodarczą (z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie 
i inne świadczenia) 

0,00 

d. Wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia wypłaconego osobom kierującym wyłącznie 
działalnością gospodarczą (z podziałem na wynagrodzenia, 
nagrody, premie i inne świadczenia) 

0,00 

VI. Informacja o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym 

1. Fundacja udzielała pożyczek pieniężnych (zaznaczyć odpowiednie) 
NIE 

 
X TAK 

 

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych Nie dotyczy 

3. Wskazanie pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek Nie dotyczy 

4. Statutowa podstawa udzielenia pożyczek pieniężnych Nie dotyczy 

VII. Środki fundacji 

1. Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych, ze wskazaniem banku w przypadku rachunku bankowego lub 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego) 

2 391,47 – Bank Pekao SA 
 
 

2. Wysokość środków zgromadzonych w gotówce (należy podać dane na koniec roku 
sprawozdawczego) 

5 509,22 

3. Wartość nabytych obligacji oraz 
wielkość objętych udziałów lub 
nabytych akcji w spółkach prawa 

4. Dane o nabytych nieruchomościach, ich 
przeznaczeniu oraz wysokości kwot 
wydatkowanych na to nabycie 

5. Nabyte pozostałe środki 
trwałe 



handlowego ze wskazaniem tych 
spółek 

   

6. Dane o wartościach aktywów i zobowiązań fundacji 
ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 
sporządzanych dla celów statystycznych 

Aktywa Zobowiązania 

8 900,69 2,00 

VIII. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania 
zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności) 

W 2019 roku Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja prowadziła działalność zleconą przez podmioty 
samorządowe: 
 
- wsparcie zadania w obszarze Kultura i sztuka – „Dzielnice Kultury – Kalejdoskop Kultury 2019” zlecone przez 
Prezydenta Miasta Lublin w trybie konkursowym. Kwota dofinansowania  18 000,00 zł. 
- wsparcie zadania w obszarze Kultura i sztuka – „Dzielnice Kultury – Akademia Inspiracji 2019”  zlecone przez 
Prezydenta Miasta Lublin w trybie konkursowym. Kwota dofinansowania 18 000,00 zł.  
- wsparcie zadania w obszarze Kultura i sztuka – „Dzielnice Kultury – Młodzi dla Lublina 2019”  zlecone przez 
Prezydenta Miasta Lublin w trybie konkursowym. Kwota dofinansowania 18 000,00 zł.  
-wsparcie zadania w obszarze Kultura i sztuka – „Miasto Kultury - Lublin w sieci życzliwości 2019” - zlecone przez 
Prezydenta Miasta Lublin w trybie konkursowym. Kwota dofinansowania – 18 000, 00 zł   
-wsparcie zadania w obszarze Kultura i sztuka – „Miasto Kultury – 450 lat Unii Lubelskiej” - zlecone przez Prezydenta 
Miasta Lublin w trybie konkursowym. Kwota dofinansowania – 35  000, 00 zł   
-wsparcie zadania w obszarze Kultura i sztuka – „Lubelska Wielkanoc” - zlecone w trybie konkursowym przez Zarząd 
Województwa Lubelskiego, kwota dofinansowania 4000,00 zł; „Lubelskie tradycje listopada i grudnia” – zlecone w 
trybie pozakonkursowym, kwota dofinansowania 2000 zł  

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

Fundacja KReAdukacja w roku 2019 płaciła podatek PIT-4 od wypłaconych umów zlecenie w wysokości 9 073,00 zł. 
Podatku CIT-8 i podatku VAT-7 fundacja nie płaciła. 
 

X. Informacja, czy fundacja 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) 

NIE X TAK  

XI. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację 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 

 
Nie dotyczy 

 
 
 

 
 

 
 



XII. Informacja o przeprowadzanych kontrolach w fundacji 

1. Informacja, czy w fundacji była przeprowadzona kontrola (zaznaczyć 
odpowiednie) NIE X TAK  

2. Wyniki przeprowadzonej kontroli w fundacji (jeśli taka była) 

 

 

    …………………………………………  ………………………………….                ……………………………………….. 

    podpis członka zarządu*             podpis członka zarządu*              podpis członka zarządu* 

 

 

 

……Lublin, 30.12.2020…… 

 miejscowość, data         

 

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


