
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.
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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)

06 marzec 2020
Partner przy organizacji Wieczoru poetycko-muzycznego „Kobieta to ja” oraz wystawy 
obrazów Pawła Bielca  Oraganizatorzy: KPK w Austrii, Jupiter, Radio Polonews, Strzecha i inii.

08 sierpień 2020  Główne wydarzenie organizowane przez fundację.
Inauguracja projektu/wydarzenia MUZYKA,KOBIETY I KORONKI
W sali kameralnej Teatru Zdrojowego została zorganizowana wystawa współczesnych koronek 
wykonanych przez cztery uzdolnione Panie.  Bożena Krauze, Krystyna Łozowska, Jadwiga Jurkin, 
Dorota Zelek, Beata Ignasiak . Uczestnicy spotkania mieli okazję na żywo podziwiać proces 
powstawania koronek. Wystawie towarzyszyła prezentacja pod tytułem "Koronkowe historie". Akt 
I PŁATKI ŚNIEGU I KORALOWY NASZYJNIK. Małgorzata Siwarska-Głodek przedstawiła cel 
naszego projektu nierozerwalnie związany z Uzdrowiskowa Gmina Szczawno-Zdrój. Pragniemy 
kultywować tradycje szkoły koronkarstwa księżnej Von Pless. Drugim punktem naszego spotkania 
był koncert . Na scenie teatru wystąpili wspaniali, utalentowani muzycy Ruben Berroeta  - 
Mezzosopran Kaori Saeki – fortepian  Victoria Trusewicz – skrzypce  Jonathan Cano – 
skrzypce.

Linki do wydarzenia MUZYKA KOBIETY I KORONKI
Prezentacje
https://youtu.be/DygzDVfv8P4

Koncert
https://youtu.be/L0ykmOZVMSk

Skrót
https://youtu.be/FLmQpQcOCvI

26 sierpień 2020
Partner przy organizacji wydarzenia organizowanego przez Pałac Struga „Podwieczorek z 
księżną Izabelą Czartoryską.

2 Październik 2020
Kontynuacja wydarzenia  MUZYKA,KOBIETY I KORONKI 
- Prezentacja "Koronkowe historie"  Małgorzata Siwarska-Głodek
- Kiermasz wyrobów artystycznych – min. Dorota Zelek,  Lidia Wasiel, Beata Ignasik, Irena Olczak, 
….
- Wystawa koronek, ceramika artystyczna inspirowana koronkami – między innymi wymienionych 
powyżej artystek rękodzielnictwa.
- występy artystyczne – Urszula Zagajewska – skrzypce i vocal.

https://youtu.be/FLmQpQcOCvI
https://youtu.be/L0ykmOZVMSk
https://youtu.be/DygzDVfv8P4


Grudzień 2020.
Partner przy organizacji Koncertu Świątecznego w wykonaniu Ewy Paprotnej i Prince’a Zeki w
transmisji online organizowanego przez MDK Świebodzice.

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)

2980 

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) Darowizny 2980
….

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

NIE MIAŁO MIEJSCA

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 2821,48 ….

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):

- Opłaty bankowe, karta kredytowa, 266,07
….

….

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

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 18,92

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

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

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


