SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI
ZA ROK 2019
Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego.
§ 2. (Zachowano oryginalną numerację paragrafów i punktów z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.)

1. Dane rejestracyjne fundacji.
Nazwa fundacji

Fundacja im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim

siedziba i adres fundacji
aktualny adres do
korespondencji
adres poczty elektronicznej
Regon
data wpisu w KRS
numer KRS

00-872 Warszawa, ul. Chłodna 64, lok.nr: 314
01-134 Warszawa, ul. Wolska 64A, lok.nr: 15

Dane członków
zarządu fundacji:

info@tuwim.org
140563973
17.05.2006 r.
0000257143
Imię i nazwisko oraz pełniona funkcja
(według aktualnego wpisu w KRS)
1. Roman Wozniak – Prezes Zarządu,
2. Ewa Tuwim – Wozniak – Członek Zarządu
3. Marek Kołłątaj – Wiceprezes Zarządu

Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu).
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.
2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych
(opis rzeczywiście prowadzonej działalności statutowej).
W 2019 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:
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W 2019 r. kontynuowano realizację akcji udzielania pomocy finansowej w ramach projektu
rozpoczętego w 2018 roku, określonego jako „XII Akcja Charytatywna”. Celem XII Akcji
Charytatywnej było ułatwienie leczenia i rehabilitacji dzieci chorych i niepełnosprawnych
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 XII Akcji Charytatywnej Zarząd w 2019 r. wypłacił 3 darowizny osobom fizycznym na
pokrycie kosztu turnusów rehabilitacyjnych w kwocie 13.730,00 zł oraz 1 darowiznę na pokrycie
kosztów dojazdu na turnus w kwocie: 113,00 zł
W 2019 roku przyznano pomoc finansową w ramach projektu określonego jako „XIII Akcja
Charytatywna”. Tak jak w latach ubiegłych, celem XIII 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 XIII Akcji Charytatywnej ogłoszonej 29 listopad 2018 roku działania Fundacji adresowane
były do rodziców i opiekunów młodzieży i dzieci niepełnosprawnych, które: posiadały 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) LUB: posiadały
orzeczenie o niepełnosprawności jakiegokolwiek rodzaju i jednocześnie nigdy nie korzystały z
pomocy Fundacji, urodziły się w latach 2008-2018 oraz w ciągu roku kalendarzowego: 2012,
2013, 2014, 2015, 2016, 2017 lub 2018 otrzymały świadczenia pieniężne w postaci zasiłków
rodzinnych z ośrodków pomocy społecznej albo taką pomoc otrzymali ich rodzice lub inni
przedstawiciele prawni.
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 XIII Akcji Charytatywnej Zarząd wypłacił w 2019 roku 88 darowizn osobom fizycznym
na pokrycie kosztów turnusów rehabilitacyjnych w kwocie: 493.415,50 zł oraz 31 darowizn na
pokrycie kosztów przejazdu do ośrodka i z powrotem w łącznej kwocie: 6.080,12 zł.
Łączna kwota wypłaconych w 2019 r. darowizn w ramach XIII Akcji wyniosła: 499.495,62 zł.
W 2019 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 2019 roku to: 24.096,96 zł
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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 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, spektakl
teatralny, czasopismo, e-book, broszura czy booklet. W tym celu zawarła umowy licencyjne
z wydawnictwami polskimi, m.in. takimi jak: Wydawnictwo BOOKS (dawniej IBIS), Firma
Księgarska Olesiejuk, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe Sp. z o.o., Społeczny Instytut
Wydawniczy ZNAK, G&P Oficyna Wydawnicza, OPERON Wydawnictwo Pedagogiczne Sp. z
o.o., Teatr Rozmaitości Warszawa, Wydawnictwo Media Rodzina, Wydawnictwo JUKA-91 .,
Grupa MAC S.A., AGNELLUS-Stowarzyszenie Obszary Kultury, Wydawnictwo LIWONA,
Wydawnictwo ,,GREG’’ , PREBONUS Rafał Motriuk, Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Teatr
Lalek ,,GULIWER’’, Smoking Mirror Productions, TAiWPN Universitas, Wydawnictwo Dragon
Sp. z o.o., Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, Instytut Książki, Wydawnictwo
Skrzat, WIR Wydawnictwo i Reklama,
a także z wydawnictwami mieszczącymi się poza granicami Polski, takimi jak :
Middlebury College Publications z Vermont, The Posen Foundation and Yale University Press
z New Haven z USA oraz 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.

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 2019 roku Fundacja udzielała licencji na wykorzystanie utworów Patronów Fundacji
samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania Stowarzyszenia
Autorów ZAiKS na podstawie umowy powierniczej.
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Fundacja w 2019 roku łącznie podpisała samodzielnie: 45 umów oraz 16 aneksów do umów
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:
- Smoking Mirror Productions na wykorzystanie utworu poprzez synchronizację i wykonanie
utworu w postaci recytacji jego tekstu w filmie pod tyt. ,,Przemyśl – złamane marzenia’’ wg
scenariusza i reżyserii Tomasza Magierskiego.
- ENDEMPOL SHINE Polska Sp. z o.o. na włączenie fragmentu tekstu utworu Juliana Tuwima pt.
Na pierwszy znak’’ do serialu fabularnego odc.nr 12 pt. ,,Stulecie Winnych’’ oraz fragmentu
wiersza pt. ,,Dwa Michały’’w odcinku nr 9 tego samego serialu tj. pod tym samym tytułem lecz
Sezon 2. oraz
-dla Teatru Lalek Guliwer na wykorzystanie utworów autorstwa Juliana Tuwima pt. ,,Lokomotywa’’
oraz ,,Ptasie radio’’ w utworze dramatycznym autorstwa Joanny Zdrady będącego sztuką teatralną
przeznaczoną dla dzieci pt. ,,Ale kino’’.
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. Działalność gospodarcza: informacja, czy fundacja prowadzi działalność gospodarczą
(niepotrzebne skreślić): TAK PROWADZIŁA / NIE PROWADZIŁA
Informację 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).
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 2019 roku podjęto łącznie 9 Uchwał o następujących numerach:
1/2019,1A/2019,2/2019,3/2019,4/2019,5/2019,6/2019,7/2019,8/2019
(odpisy uchwał załączono do niniejszego sprawozdania)
5. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek,
zapis, darowizna, środki ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa
i budżetu gminy) (należy w tym miejscu podać też przychody z działalności gospodarczej).
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Przychody z działalności gospodarczej 735.778,81 zł
Pozostałe przychody operacyjne: 206,30 zł
w tym:
Zaokrąglenia
Rozwiązanie zapisu - wpłata od komornika (Ad Oculos)
Przychody finansowe: 3.837,84 zł
w tym:
Przychody z odsetek

4,29
202,01

3.837,84

Informacje o wysokości uzyskanych przychodów z odpłatnych świadczeń realizowanych przez
fundację w ramach celów statutowych z podaniem kosztów tych świadczeń
(należy podać osobno przychody i koszty).
Nie wystąpiły
0
Przychody ogółem:
0
w tym przychody
uzyskane w gotówce:

Jeżeli działalność gospodarcza była prowadzona:
wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej
(tj. przychody minus koszty)
procentowy stosunek przychodu osiągniętego z
działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z
pozostałych źródeł
6. Informacje o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.)
c) działalność gospodarczą
d) pozostałe koszty
w tym koszty poniesione w gotówce na:
a) realizację celów statutowych
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.)
c) działalność gospodarczą
d) pozostałe koszty

611.831,17 zł

18.193,70%

662.389,86 zł
71.838,19 zł
123.947,64 zł
780,89 zł

0
824,90 zł
0
0
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7.

Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w fundacji.
a) łączna liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem
według zajmowanych stanowisk oraz

liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności
gospodarczej
b) łączna kwota wynagrodzeń wypłacanych przez fundację:
w tym:
wynagrodzenia
nagrody
premie
inne świadczenia
wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie
w działalności gospodarczej

4 osoby:
1. Asystent Zarządu
2. Specjalista ds. finansowoksięgowych.
3. Koordynator działalności
biura fundacji
4. Koordynator działalności
charytatywnej oraz
specjalista do spraw
rozliczeń z umów
związanych ze sprzedażą
praw autorskich
0
147.996,82 zł

147.996,82 zł
0
0
0
0

7. c) Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego
łącznie członkom zarządu i innym organom fundacji, z podziałem na:
wynagrodzenia
0
nagrody
0
premie
0
inne świadczenia
0
Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego
osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na:
wynagrodzenia
0
nagrody
0
premie
0
inne świadczenia
0
7. d) Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia.
W 2019 roku nie wystąpiły wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów- zlecenia
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7. e) Dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich
wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz
z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek.
N Nie wystąpiły.
7. f) Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku
lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
(należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego).
Ulokowane środki na rachunkach bankowych Fundacji na 31.12.2019 r. wynosiły : 458.583,62
zł
Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie
Wysokość środków finansowych zgromadzonych w gotówce
0 zł
7. g) Dane o wartościach nabytych obligacji oraz objętych udziałów lub nabytych akcji
w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek.
0 zł
7. h) Dane o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot
wydatkowanych na to nabycie.
0 zł
7. i) Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych.
w 2019 roku Fundacja nie nabyła żadnego środka trwałego.
7. j) Dane o wartościach aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych
sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych (należy podać dwie
wartości).
Aktywa Fundacji: 537.229,95 zł
Zobowiązania Fundacji: 71.935,80 zł
8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi,
państwowe zadania zlecone, zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej
działalności (należy podać informacje o realizowanych zadaniach publicznych i uzyskanych
dotacjach, grantach, kosztach poniesionych na ich realizację oraz o wyniku finansowym).
Nie dotyczy
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 2019 kwota VAT do
zapłacenia z tytułu deklaracji za IV kwartał to 43.685 zł
2) podatku od wynagrodzeń PIT-4 (kwota podatku za 12.2019 to 1.187 zł)
3) składek ZUS (kwota do zapłaty z deklaracji za 12.2019 to 7.129,43 zł)
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10. 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

11. 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
§ 3. Informacja o przeprowadzonych w fundacji kontrolach w okresie sprawozdawczym
oraz informacja o ich wynikach (należy wskazać organy kontrolujące i zakres kontroli).
Nie wystąpiły.
§ 4. Sprawozdanie powinno zostać przekazane w oryginale oraz podpisane przez co najmniej
dwóch członków zarządu fundacji jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej.
Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentacji fundacji:

---------------------------------------Członek Zarządu Fundacji

----------------------------------Prezes Zarządu Fundacji

Telefon do Fundacji: 729873296
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