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I. DANE OGÓLNE 
 
1. Dane podmiotu, którego dotyczy sprawozdanie 

 
Fundacja im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim 
adres (siedziba):  Al. Jana Pawła II nr 29,  00-867 Warszawa 
konto : Alior Bank S.A.   
nr 84 2490 0005 0000 4530 4187 2597 
nr 60 2490 0005 0000 4600 8285 6552 (walutowe) 
adres e-mail: info@Tuwim.org 
 
Fundacja im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim, dalej zwana „Fundacją” została wpisana do 
Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i 
Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej 17 maja 2006 r. oraz 
do Rejestru Przedsiębiorców – 24 maja 2006 r. pod numerem KRS 0000257143. 
 
NIP: 527 25 11 289 
REGON:  140563973 
 
2. Dane dotyczące członków Zarządu Fundacji. 

 
Na dzień 01 stycznia 2012 r. skład Zarządu Fundacji przedstawiał się następująco:  
 
- Roman Tadeusz Woźniak – Prezes Zarządu 
  adres: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx, xxxxx Stockholm, Szwecja, 
- Ewa Tuwim – Woźniak – Członek Zarządu (Fundator) 
  adres: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx, xxxxx Stockholm, Szwecja, 
- Marek Kołłątaj – Członek Zarządu 
  adres: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 05 -870 Błonie, Polska. 
 
Na dzień 31 grudnia 2012 r. skład Zarządu przedstawiał się następująco: 
 
- Roman Tadeusz Woźniak – Prezes Zarządu 
  adres: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx, xxxxx Stockholm, Szwecja, 
- Ewa Tuwim – Woźniak – Członek Zarządu (Fundator) 
  adres: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx, xxxxx Stockholm, Szwecja, 
- Marek Kołłątaj – Członek Zarządu 
  adres: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 05 -870 Błonie, Polska. 
 
Na dzień złożenia niniejszego sprawozdania skład Zarządu przedstawia się następująco: 
 
- Roman Tadeusz Woźniak – Prezes Zarządu 
  adres: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx, xxxxx Stockholm, Szwecja, 
- Ewa Tuwim – Woźniak – Członek Zarządu (Fundator) 
  adres: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx, xxxxx Stockholm, Szwecja, 
- Marek Kołłątaj – Członek Zarządu 
  adres: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 05 -870 Błonie, Polska. 

mailto:info@Tuwim.org
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3. Cele statutowe Fundacji 
 
Celami Fundacji są: 
 
1. Udzielanie pomocy w formie pieniężnej lub rzeczowej na rzecz dzieci i młodzieży, stale 

zamieszkałych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej: 
a) niepełnosprawnych fizycznie, w celu osiągnięcia poprawy w poziomie ich edukacji i 

samodzielności oraz ułatwienia ich integracji społecznej, w szczególności, gdy 
leczenie, rehabilitacja, nauczanie lub konsultacja zalecona przez lekarza 
prowadzącego, wymagają dojazdu do centrów medycznych i szkół położonych w 
dalekiej odległości; 

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. 

 
Swoje cele Fundacja realizuje poprzez: 
 
1) Pozyskiwanie, zarządzanie i rozdzielanie środków finansowych z majątku Fundacji, 

współpracę z zakładami opieki zdrowotnej, instytucjami publicznymi, organizacjami 
pozarządowymi i osobami fizycznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji;  

2) Ochronę autorskich praw osobistych i majątkowych Juliana Tuwima i Ireny Tuwim-
Stawińskiej;  

3) Popularyzację twórczości Juliana Tuwima i Ireny Tuwim-Stawińskiej, a w szczególności 
utworów skierowanych do dorosłego odbiorcy; 

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

5) Rozpowszechnianie informacji o działalności i celach Fundacji. 
 
 
II. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ W ROKU 2012. 
 
 
W 2012 r. Fundacja prowadziła następujące działania w ramach realizacji celów statutowych: 
 
1. W obszarze udzielania pomocy w formie pieniężnej lub rzeczowej na rzecz dzieci i 

młodzieży, niepełnosprawnych fizycznie i nieuleczalnie chorych: 
 
1) W 2012 r. kontynuowano realizację akcji udzielania pomocy finansowej w ramach 

projektu rozpoczętego w 2011 roku, określonego jako „V Akcja Charytatywna”. Celem           
V Akcji Charytatywnej było ułatwienie leczenia i rehabilitacji dzieci chorych i 
niepełnosprawnych poprzez udzielenie pomocy pieniężnej. 
 

O wsparcie finansowe mogły ubiegać się osoby indywidualne oraz hospicja.  
 

W szczególności pomoc Fundacji objęła dwa obszary: 
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A. 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.  
 

B. pomoc dla organizacji prowadzących zakłady opieki paliatywnej (hospicja) roztaczające 
opiekę nad nieuleczalnie chorymi dziećmi i młodzieżą 

 
Pomoc była przyznawana na:  

a) indywidualizację opieki paliatywnej, 
b) zapewnienie lepszych warunków życia nieuleczalnie chorych dzieci i młodzieży,  
c) poprawę wyposażenia hospicjów.  

 
W ramach V Akcji Charytatywnej Zarząd:  
Ad A. wypłacił darowizny 119 osobom indywidualnym na pokrycie kosztów turnusów 
rehabilitacyjnych w kwocie 482.297,82 zł, oraz 66 darowizn na pokrycie kosztów 
przejazdu do ośrodka i z powrotem w łącznej kwocie 11.917,29 zł. 
 
Ad B. wypłacił 4 darowizny dla hospicjów w łącznej kwocie 87.826,15 zł dla: 

 Caritas Archidiecezji Warmińskiej,  

 Hospicjum im. ks. Eugeniusza Dutkiewicza Sac, 

 Hospicjum Elbląskiego im. dr Aleksandry Gabrysiak, 

 Jolanty Leń prowadzącej Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Domowa 
Opieka Paliatywna Dar-Med. 

 
Łączna kwota wypłaconych darowizn w ramach V Akcji Charytatywnej wyniosła 
582.041,26 zł. 
 

 
2) W 2012 roku przyznano pomoc finansową w ramach projektu określonego jako „VI Akcja 

Charytatywna”. Tak jak w latach ubiegłych, celem VI Akcji Charytatywnej było ułatwienie 
leczenia i rehabilitacji dzieci chorych i niepełnosprawnych poprzez udzielenie pomocy 
pieniężnej. 
 
O wsparcie finansowe mogły ubiegać się osoby indywidualne. 
 
W VI Akcji Charytatywnej ogłoszonej 2 kwietnia 2012 roku działania Fundacji adresowane 
były do rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych, które urodziły się w latach 
1987-2009 oraz w ciągu roku kalendarzowego 2011 lub w 2012 roku otrzymały pomoc 
finansową w formie zasiłków stałych, okresowych lub celowych z ośrodków pomocy 
społecznej albo taką pomoc otrzymali ich rodzice lub inni przedstawiciele ustawowi. 
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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) na opłacenie całości lub części kosztów dojazdu osób wymienionych w punktach 1 i 2 
 
W ramach VI Akcji Charytatywnej Zarząd wypłacił darowizny 79 osobom indywidualnym 
na pokrycie kosztów turnusów rehabilitacyjnych w kwocie 374.502 zł, oraz 38 darowizn 
na pokrycie kosztów przejazdu do ośrodka i z powrotem w łącznej kwocie 8.109,85 zł. 
 
Łączna kwota wypłaconych darowizn w ramach VI Akcji wyniosła 382.611,85 zł. 
 

 Łączna kwota wypłaconych darowizn w 2012 r. wyniosła 388.931,85 zł. 
  

 
2. 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 dla dorosłych czytelników m. in. poprzez 
zawarcie umów licencyjnych z wydawnictwami polskimi, takimi jak Wydawnictwo 
Iskry, Wydawnictwo Zysk i S-ka,  IBIS,Liwona, SBM,Publicat, Zielona Sowa, Firma 
Księgarska Olesiejuk, G&P Oficyna Wydawnicza, Wydawnictwo Nasza Księgarnia 
oraz wydawnictwami zagranicznymi, takimi jak , Insel Verlag, Melik-Pashaev 
Publishing, NLO New Literary Observer Publishing House, a także z twórcami 
utworów audiowizualnych, jak AKSON Studio Sp. z o.o., Interakces, Studio 
Mansarda Maciej Ćwiek, ,,Konsultacje Muzyczne Agnieszka Kulczycka’’ i poprzez 
udzielanie zgód na korzystanie z utworów dla dorosłych czytelników w spektaklach 
teatralnych itp., w reklamie oraz przez twórców utworów słowno-muzycznych. 

 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 Fundacja powierzyła ZAiKS. 
 
 
 
 

III. INFORMACJA O PROWADZONEJ  DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
 
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 
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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 2012 roku Fundacja udzielała licencji na wykorzystanie utworów Patronów Fundacji  
samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania Stowarzyszenia 
Autorów ZAiKS na podstawie umowy powierniczej.  
Łącznie Fundacja podpisała samodzielnie 77 umów licencyjnych oraz 30 aneksów do umów 
na wykorzystanie utworów Juliana Tuwima i Ireny Tuwim-Stawińskiej. 

 
Ponadto, w 2012 r. Fundacja udzieliła zezwoleń na wykorzystanie utworów autorstwa 
Patronów Fundacji: 

  dla teatrów na wykorzystanie utworów w spektaklach teatralnych – 7, 
 dla producentów filmowych na wykorzystanie utworów audiowizualnych         

(filmów) - 6 
  dla agencji reklamowych na wykorzystanie utworu w reklamie – 1, 
  dla twórców muzycznych na połączenie utworów słownych z muzyką i pierwsze     

 utrwalenie – 1, 
 zezwolenia na nadawanie spektakli/ słuchowisk w mediach – 4  

 
 
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. 
 
IV. UCHWAŁY ZARZĄDU FUNDACJI 
 
W 2012 r. odbyły się 4 zebrania Zarządu, na których podjęto 13 uchwał (odpisy uchwał 
załączono do niniejszego sprawozdania). 
 
V. DANE FINANSOWE DO SPRAWOZDANIA MERYTORYCZNEGO ZA 2012 ROK 
 
1. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów ze wszystkich źródeł 
 
W 2012 r. przychody Fundacji ze wszystkich źródeł przedstawiały się następująco: 
 

Przychody ze sprzedaży praw majątkowych do utworów Juliana 
Tuwima i Ireny Tuwim-Stawińskiej 

        937.862,29 zł 

Darowizna od Fundatora        400,00 zł 

Pozostałe przychody operacyjne            23.893,98 zł 

Przychody finansowe             56.497,99 zł 

RAZEM       1.018.654,26 zł 
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Nie udzielano odpłatnych świadczeń w ramach realizacji celów statutowych. 
Wynik finansowy działalności gospodarczej wyniósł kwotę – dochód 768.708,16 zł. 
Stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z 
pozostałych źródeł wynosi 1.160,84 %. 
 
2. Informacja o poniesionych kosztach 

 
Na realizację celów statutowych poniesiono koszty ogółem w wysokości: 468.590,37 zł. 
Na działalność gospodarczą poniesiono koszty ogółem w wysokości: 187.993,86 zł. 

 
 

Koszty nieodpłatnej działalności statutowej - opieka nad spuścizną 
literacką po Julianie Tuwimie i Irenie Tuwim-Stawińskiej 

        34.389,21 zł 

Koszty nieodpłatnej działalności statutowej – Akcje Charytatywne 
(koszty Akcji i obsługa) 

      419.144,93 zł 

Koszty nieodpłatnej działalności statutowej - pozostałe         15.056,23 zł  

Koszty realizacji działalności gospodarczej - administrowanie 
prawami autorskimi  

      187.993,86 zł 

Koszty administracyjne  
w tym m.in. : 
zużycie materiałów   
usługi obce 

      174.138,88 zł 

          3.445,52 zł 

        78.779,16 zł 

Koszty finansowe              120,08 zł 

RAZEM       830.843,19 zł 

 
 
3. Dane o zatrudnieniu w Fundacji 
 
a) łączna liczba osób zatrudnionych w Fundacji: 
W 2012 r. przeciętne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę wynosiło 3,6 osoby: 
- dyrektor Biura Fundacji, 
- asystent ds. finansowo-księgowych, 
- młodszy specjalista ds. praw autorskich. 
- specjalista ds. umów  i rozliczeń 
 
Nie zatrudniano pracowników wyłącznie w działalności gospodarczej. 
 
b) dane o wynagrodzeniach wypłacanych w Fundacji: 
  
- łączna kwota wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę – 260.668,48 zł, 
 
- nagrody: nie wypłacano nagród, 
 
- premie: nie wypłacano premii, 
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- inne świadczenia: nie wypłacano innych świadczeń, 
 
- wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: nie zatrudniano 
osób wyłącznie w działalności gospodarczej i nie wypłacano w związku z tym wynagrodzeń z 
tego tytułu. 
 
c) dane o wysokości rocznego wynagrodzenia wypłaconego: 

 
-  członkowi Zarządu Fundacji i innych organów Fundacji z podziałem na wynagrodzenia, 
nagrody, premie, i inne świadczenia:  

 roczne wynagrodzenie wypłacone członkowi Zarządu Fundacji wyniosło 14.640,00 
zł. 

 roczne wynagrodzenie wypłacone członkom Komisji ds. Pomocy Dzieciom 
wyniosło w sumie 4.575,00 zł. 

 nie wypłacono wynagrodzenia prezesowi Zarządu, będącemu członkiem rodziny 
Fundatora. 

 nie wypłacono wynagrodzenia członkowi Zarządu, będącemu Fundatorem.  
 nie wypłacano członkom Zarządu nagród, premii, ani innych świadczeń. 

    
 - osobom kierującym działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, 
premie i inne świadczenia: nie zatrudniano osób kierujących działalnością gospodarczą i nie 
wypłacano wynagrodzeń, nagród , premii, ani innych świadczeń.  
 
d) wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia: 4.575 zł. 
    
e) dane o udzielonych przez Fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem wg ich 

wysokości ze wskazaniem pożyczkobiorców, ze wskazaniem warunków przyznania 
pożyczek, podanie podstawy statutowej udzielonych pożyczek: nie udzielano pożyczek. 
 

f) dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem Banku: 
 

Na rachunkach bankowych w Banku DNB NORD Polska SA III/O Warszawa na dzień 
31.12.2012 r. ulokowana była kwota w wysokości 1.270.950,08 zł.   
 
g) dane o wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze 

wskazaniem tych spółek: nie obejmowano udziałów i nie nabywano akcji w spółkach 
prawa handlowego.  

 
h) informacje o nabytych nieruchomościach: nie nabyto nieruchomości. 
 
i) dane o nabytych pozostałych środkach trwałych:  
 

 zakupiono notebooka HP z oprogramowaniem za kwotę brutto 3.216,95 zł. 
 

j) wartość aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach  
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych: 

 



 9 

Wartość aktywów na dzień 31.12.2012 r. -  1.504.102,18 zł,    
 
Wartości zobowiązań na dzień 31.12.2012 r. -  93.318,94 zł.  
 
4. Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz 

wynik finansowy tej działalności 
 
 Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe. 
 
5. Informacja o rozliczeniu Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych 
 
Odprowadzane były zaliczki na podatki od osób fizycznych oraz została złożona roczna 
deklaracja rozliczeniowa PIT-4R. 
W roku 2012 złożona została roczna deklaracja podatkowa CIT-8. 
Fundacja miała na 31.12.2012 r. zobowiązania z tytułu: 
a) podatku dochodowego od osób fizycznych PIT: 1.224,00 zł, 
b) podatku VAT: 30.424,00 zł,  
c) ZUS: 5.829,75 zł. 
Zobowiązania zostały uregulowane terminowo. 
 
 
VI. INFORMACJA O KONTROLACH 
 
 
W 2012 r. nie była przeprowadzana w Fundacji kontrola. 
 
 
Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r.  
 
 
 
          …..…………………………………               …..………………………………… 
             Ewa Tuwim-Woźniak                              Pełnomocnik Zarządu 
                Członek Zarządu         


