
Sprawozdanie z działalności fundacji:

Fundacja Wspólna Przestrzeń
(nazwa fundacji)

za rok 2020

Informacja o sposobie wypełnienia sprawozdania:

1. Formularz sprawozdania z działalności fundacji został przygotowany pomocniczo w celu ujednolicenia sprawozdań
oraz ułatwienia ich przygotowania zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości1.

2. Sprawozdanie należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach.
3. Wszystkie pola do tego przeznaczone muszą być wypełnione. Jeżeli dane zdarzenie nie wystąpiło należy wpisać „nie

dotyczy” albo „nie miało miejsca”.

1. Dane fundacji

Nazwa fundacji  Fundacja Wspólna Przestrzeń

Siedziba i adres  58-309 Wałbrzych Jana Długosza 12/9

Adres do korespondencji 
(jeśli inny niż adres siedziby)

 

Adres poczty 
elektronicznej

 fundacjawspolnaprzestrzen@gmail.com

Data wpisu w KRS  15.04.2019

Nr KRS  0000781126 REGON 383111458

Dane dotyczące członków 
zarządu

Imię i nazwisko Pełniona funkcja

1. Mariola Irena Fanselow 
2.  Cezary Przemysław Fanselow

1. Prezes zarządu 
2.  Wice prezes zarządu

Określenie celów 
statutowych fundacji
(ze statutu) Głó� wnymi celami fundacji są prómócja regiónó� w i zniwelówanie 

deficytó� w występujących na ich óbszarach, óchróna ich dziedzictwa 
histórycznegó i kulturalnegó, tóz samós�ci kulturówej, a takz e integracja 
człówieka z regiónem póprzez angaz ówanie gó w przedsięwzięcia z 
zakresu góspódarki  i przedsiębiórczós�ci, edukacji, nauki, ós�wiaty, 
wychówania, kultury i sztuki, óchróny dó� br kultury  i tradycji, ópieki nad 
zabytkami, óchróny i prómócji zdrówia, rekreacji i turystyki, kultury 
fizycznej i spórtu, ekólógii, óchróny s�ródówiska, óchróny dziedzictwa 
przyródniczegó, nówóczesnych technólógii, pómócy spółecznej i 
prawnej, pómócy ófiaróm katastróf i klęsk z ywiółówych óraz szerókó 
pójętej dóbróczynnós�ci.

1  Rozporządzenie  Ministra  Sprawiedliwości  z dnia 8 maja 2001 r.  w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności
fundacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 36).
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2.5. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych 
(opis rzeczywiście prowadzonej działalności statutowej w roku sprawozdawczym)

14. 06.2019 Wydarzenie upamiętniającego  rocznicę jedynego koncertu Księżnej Daisy
Miejsce wydarzenia: Zamk Książ

 Rekonstrukcja wjazdu Księżnej Daisy na dziedziniec Zamku Książ 
 Koncert „Królowa nocy”  Sala Maksymiliana Zamku Książ

Ewa Paprotna – sopran koloraturowy
fortepian: Paweł Stuczyński
skrzypce : Włodzimierz Brzeziński
Anna Motyka  - opowieść o wielkiej pasji Księżnej Daisy do sztuki ,  a w szczególności do muzyki.
Prowadzenie : Beata Dżon – Ozimek

15.06.2019 „ Róże Księżnej Daisy”  
Miejsce wydarzenia: Ogrody wokół 

 Spacer herstotyczny po ogrodach Zamku Książ . Stroje  stylizowane na początek ubiegłego

stulecia.  Prowadzenie: Anna Mucha

 Podwieczorek w Ogrodach Zamku Książ przygotowany przez Rzemieślnicza Branżowa Szkoła

I stopnia im. Stanisława Palucha w Wałbrzychu

16.09.2019 Nietypowa lekcja historii.  Spotkanie z Przemysławem Majewskim 

Miejsce spotkania:
Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" w Wałbrzychu
Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I stopnia im. Stanisława Palucha

 Bezpośrednią inspiracją do napisania tekstów „Międzywojenna nuta” była rodzinna historia
związaną  z  dziadkiem.  Jan  Majewski  walczył  w  Legionach  Piłsudskiego.  Na  spotkanie
Przemysław Majewski przywiózł rodzinne pamiątki między innymi portret dziadka.

02.12.2019 Nietypowa lekcja historii. Spotkania z Dorotą Tułodziecką – Adams w 101 Rocznicę 
Wywalczenia  Praw Wyborczych Kobiet  
Miejsce spotkania:
Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" w Wałbrzychu
 Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I stopnia im. Stanisława Palucha
Bohaterkami spotkania były dwie niezwykłe kobiety Aniela Tułodziecka i Zofia Tułodziecka, Matki
Chrzestne Powstania Wielkopolskiego omijając system edukacji kształciły i wychowywały pokolenia
młodych poznaniaków, którzy w przyszłości przynieśli Powstaniu Wielkopolskiemu sukces. 
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03.12.2019 THANKSGIVING 
Miejsce spotkania: WOK Stara Kopalnia Wałbrzych
Cel spotkania: Chcieliśmy połączyć, tak ważne dla nas Święta Bożego Narodzenia z obchodzonym w
Stanach  Zjednoczonych  Świętem  Dziękczynienia,  których  głównym  motywem  jest  okazanie
wdzięczności, za wszystko , to co dostajemy od Naszych przyjaciół. Za ich pomoc, życzliwość, za
obecność w naszym życiu.
Atmosferę  świątecznego  nastroju  przywołali   Nikola  Stander  ,Gabrysia  Stander,  Michał  Stander
Wykonaniu Gabrysi, Nikoli i Michała usłyszeliśmy min. "You raise me up", Josh Groban "Jest taki,
dzień " Seweryna Krajewskiego, " Przekażmy sobie znak pokoju ", ""Pierwsza gwiazdka" "Kolęda dla
nieobecnych".

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

NIE DOTYCZY

3.1. Informacja czy fundacja prowadziła działalność gospodarczą (należy wpisać TAK/ NIE) NIE

3.2. 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 w roku sprawozdawczym, w przypadku wpisania powyżej „NIE” wpisać 
NIE DOTYCZY)

NIE DOTYCZY

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji 
(należy przekazać odpisy uchwał zarządu fundacji w formie np. kserokopii, podjętych w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy 
sprawozdanie, bądź wskazać, że zarząd nie podejmował uchwał)

Zarząd nie podejmował uchwał 

2.1 Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł oraz formy płatności

Łączna kwota uzyskanych przychodów

Kwota (w podziale na formy płatności)

Przelew Gotówka Inne
(wskazać jakie)

500,00PLN
FUNDUSZ

ZAŁOŻYCIELSKI

Źródła uzyskanych przychodów (np.:  spadek,  zapis,  darowizna,  środki  pochodzące ze  źródeł  publicznych,  w tym z  budżetu
państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego, inne – należy wskazać jakie)

a) NIE MIAŁO MIEJSCA
….

5.2 Informacja o wysokości odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych 
(z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń)

NIE MIAŁO MIEJSCA
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5.3 Jeżeli prowadzono działalność gospodarczą 
(jeżeli fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej należy wpisać NIE DOTYCZY):

a) wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej NIE DOTYCZY

b) procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do 
przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł

0,00%

6. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Łączna kwota poniesionych kosztów

Kwota (w podziale na formy płatności)

Przelew Gotówka
Inne 

(wskazać jakie)

….

a) koszty realizacji celów statutowych 
110,00 PLN 139,00PLN karta

płatnicza
….

b) koszty administracyjne ogółem, w tym: 0,00 0,00 0,00
….

 czynsze
0,00 0,00

0,00….

 opłaty telefoniczne 0,00 0,00 0,00
….

 opłaty pocztowe 0,00 0,00 0,00
….

 inne  koszty  administracyjne  (należy
wskazać jakie):

-Pieczątka, koperty
82,53  karta

płatnicza
….

- Za obsługę karty płatniczej 42,00 PLN
….

c) koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00 0,00
….

d) pozostałe koszty (należy wskazać jakie):

 … 0,00 0,00 0,00
….

 … 0,00 0,00 0,00
…..

7.1 Liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem wg zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób 
zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:

Liczba osób zatrudnionych:

ogółem
w działalności
gospodarczej

Łącznie 0 0

Według stanowisk (wpisać nazwę stanowiska):

1. NIE DOTYCZY

a. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i 
inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności 
gospodarczej:

Kwota wynagrodzeń osób zatrudnionych:

ogółem
w działalności
gospodarczej

Łącznie NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY
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W podziale na:

a) wynagrodzenia NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY

b) nagrody NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY

c) premie NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY

d) inne świadczenia NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY

a. 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

(członkom zarządu i  in.  organów fundacji  oraz osobom kierującym
wyłącznie działalnością gospodarczą)

Kwota wypłaconego wynagrodzenia:
(należy wypełnić co najmniej jedną z poniższych

kolumn)

rocznego
przeciętnego
miesięcznego

Łącznie NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY

W podziale na:

a) wynagrodzenia NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY

b) nagrody NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY

c) premie NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY

d) inne świadczenia NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY

b. Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia

Liczba zawartych umów zlecenia 0

Kwota wydatkowana 0,00

c. Udzielone przez fundację pożyczki pieniężne

Fundacja udzielała pożyczek pieniężnych (należy wpisać TAK/ NIE) NIE

Wysokość
pożyczki

Pożyczkobiorca Warunki przyznania 
Podstawa
statutowa

NIE DOTYCZY

d. Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych oraz kwoty zgromadzone w gotówce:

Nazwa banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej Kwota 

BNP Paribas 126,47

Kwoty zgromadzone w gotówce: 0,00

e. Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego 
ze wskazaniem tych spółek

Nazwa Fundacja nabyła
(należy wpisać TAK/NIE)

Wartość obligacji/
wielkość udziałów/akcji

Rodzaj obligacji/nazwa spółki

obligacje NIE

udziały NIE

akcje NIE
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f. Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych na to nabycie

Fundacja nabyła nieruchomości (należy wpisać TAK/ NIE) 

Dane dotyczące nabytej nieruchomości Przeznaczenie
Kwota

wydatkowana

NIE

NIE

g. Nabyte pozostałe środki trwałe

Fundacja nabyła pozostałe środki trwałe (należy wpisać TAK/ NIE) NIE

Wykaz nabytych pozostałych środków trwałych Wartość

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

h. Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych 
dla celów statystycznych

Wartość aktywów Wartość zobowiązań

0,00 0,00

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

Fundacja  realizowała  zadania  zlecone przez  podmioty państwowe i  samorządowe (należy
wpisać TAK/ NIE – jeżeli  tak poniżej  należy opisać rzeczywiście prowadzoną działalność
zleconą w roku sprawozdawczym)

NIE

Wynik  finansowy  ww.  działalności  zleconej  fundacji  przez  podmioty  państwowe
i samorządowe

NIE DOTYCZY

9.1 Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych

NIE DOTYCZY

9.2 Informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych
(jakie fundacja złożyła deklaracje podatkowe w roku sprawozdawczym)

CIT 8

10 Informacja czy fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 
1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 
(należy wpisać TAK/NIE)

NIE

11 Informacja  o  przyjęciu  lub  dokonaniu  przez  fundację  płatności  w  gotówce  o  wartości  równej  lub
przekraczającej  równowartość́  10  000  euro,  bez  względu  na  to,  czy  płatność́  jest  przeprowadzana  jako
pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają̨ się̨ ze sobą̨ powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty
operacji

Data operacji Kwota Informacja
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NIE MIAŁO MIEJSCA

12 Informacja o wynikach przeprowadzonych kontroli w fundacji w okresie sprawozdawczym

Czy w fundacji była przeprowadzona kontrola (należy wpisać TAK/ NIE) NIE

Wyniki przeprowadzonej kontroli w fundacji (jeśli powyżej wpisano TAK)

NIE MIAŁO MIEJSCA

podpis członka zarządu fundacji 2 podpis członka zarządu fundacji3

miejscowość, data

2  zgodnie  z  § 4  rozporządzenia  Ministra  Sprawiedliwości  w sprawie  ramowego zakresu  sprawozdania  z działalności  fundacji
sprawozdanie podpisuje co najmniej dwóch członków zarządu fundacji, jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej.
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