
 

 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI 

FUNDACJI DOBRYCH MEDIÓW „PRZESŁANIE” 

ZA ROK 2009 

 

 

 
 

Składane na podstawie art. 12 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst. 

jedn. Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami), art. 23 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jedn. 

Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 

dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fun-

dacji (Dz. U. z 2001 r. Nr 50, poz. 529). 

 

 

 
 

 

 



 

1.  

Nazwa fundacji, jej siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz ze sta-
tystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotyczące członków zarządu fundacji (imię  
i nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym i adres zamieszkania) oraz określenie celów statu-
towych fundacji. 

 
 
Dane Fundacji 

 

Nazwa Fundacji:  Fundacja Dobrych Mediów „Przesłanie” 

Siedziba i adres:  Paprotnia 96-515 (poczta Teresin), ul. O.M. Kolbego 5 

Data wpisu w KRS:  16 lipca 2009 r. 

Numer KRS:   0000332816 

REGON:   141929904 

 
 
Dane dotyczące członków zarządu fundacji 

 
Zarząd Fundacji Służby Rodzinie „Nadzieja” w Łodzi liczy dwóch członków. 

 
1. Dyrektor Fundacji:  o. Damian Karczmar 
    zam. w Sulechowie, 66-100 ul. Armii Krajowej 73/2 

2. Z-ca Dyrektora Fundacji: do dnia 06.11.2009 Marcin Olbrycht  
    zam. w Warszawie 02-777 ul. Magellana 3/13 

     od dnia 06.11.2009 Jacek Włodarczyk 
    zam. w Paprotni, ul. Kraocowa 49, 96-515 Teresin  

 

Cele statutowe fundacji 

 
Misją Fundacji jest promocja wartości chrześcijaoskich i uniwersalnych niosących 
człowiekowi wiarę i nadzieję we wszystkich rodzajach mediów. 
 
Celem fundacji realizowanym na rzecz ogółu społeczności jest: 
a) promocja wartości chrześcijaoskich i humanistycznych w środkach społecznego przekazu, 
b) inspirowanie działalności służącej ulepszaniu świata komunikacji społecznej w oparciu o 

wartości humanistyczne i polską tradycję. 
 

 
 *§ 9 ust. 2 i 3 Statutu Fundacji+ 



 

 

2.  

Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głów-

nych zdarzeo prawnych w jej działalności o skutkach finansowych. 

 

Zasady, formy i zakres działalności statutowej 

 
Fundacja prowadzi działalnośd na rzecz pożytku publicznego i bez celu osiągnięcia zysku. W 
swoich działaniach  kieruje się ukazywaniem i inspirowaniem życia społecznego, kulturalnego 
i osobistego opartego na wartościach humanistycznych.  
 
W realizacji swoich celów  współpracuje z władzami samorządowymi, rządowymi, Kościołem 
Katolickim, kościołami innych wyznao oraz z innymi organizacjami pozarządowymi. Terenem 
działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym – w zakresie 
niezbędnym dla właściwego realizowania celów – może ona prowadzid działalnośd także 
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.  

 *§ 8, § 9 ust. 1, § 12,  § 4 ust. 1 Statutu Fundacji+ 

 
Swoje cele Fundacja realizuje między innymi poprzez:  
a) finansowe i pozafinansowe wspieranie Radia Niepokalanów, 
b) uczestniczenie w różnego rodzaju imprezach mogących przyczyniad się do upowszechniania i 

popularyzacji idei, na jakich zostały oparte jej cele, oraz samodzielne organizowanie tego 
typu imprez, 

c) wykorzystywanie środków społecznego przekazu oraz nowych technik porozumiewania się  
na odległośd, 

d) organizowanie zbiorek publicznych, mających zapewnid środki na realizację celów Fundacji, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

e) współdziałanie i wspomaganie organizacji pozarządowych prowadzących działalnośd zbieżną 
celami Fundacji, 

f) udział w innych przedsięwzięciach, zgodnych z celami statutowymi Fundacji, w tym 
współdziałanie z właściwymi organami administracji publicznej, 

g) udzielanie pomocy w dziedzinie edukacji medialnej na wszystkich poziomach, 
h) prowadzenie działalności wydawniczej i z zakresu public relations, 
i) organizowanie spotkao, sympozjów, wystaw, festiwali, kongresów, konferencji, sesji, 

seminariów, zlotów, konkursów, kursów, szkoleo, koncertów i imprez o charakterze 
publicznym lub religijnym, 

j) prowadzenie pracy socjalnej, poradnictwa, pomocy rzeczowej, działao z zakresu szeroko 
rozumianej pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, edukacji i wychowania, pomocy 
osobom niepełnosprawnym oraz promocji i ochrony zdrowia, 

k) organizowanie pielgrzymek i wyjazdów o charakterze wypoczynkowym oraz religijnym. 
 

*§ 11 ust. 1 Statutu Fundacji+ 



 

 
 
 
 
Sfera zadao Fundacji obejmuje działania w zakresie:  
a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób, 
b) działalności charytatywnej, 
c) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 
d) ochrony i promocji zdrowia, 
e) działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 
f) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy, 
g) upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalnośd na rzecz równych praw kobiet i 

mężczyzn, 
h) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 
i) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 
j) nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 
k) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, 
l) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 
m) upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 
n) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 
o) porządku i bezpieczeostwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, 
p) upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności paostwa, 
q) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 

działao wspomagających rozwój demokracji, 
r) ratownictwa i ochrony ludności, 
s) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za 

granicą, 
t) upowszechniania i ochrony praw konsumentów, 
u) działao na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeostwami, 
v) promocji i organizacji wolontariatu. 

 
*§ 10 Statutu Fundacji+ 

 

 
 

Realizacja celów statutowych 

 

W 2009 r. Fundacja realizowała cele statutowe poprzez następujące przedsięwzięcia: 

 

1. Działając na rzecz promowania dobrych wartości w zakresie czytelnictwa literatury 

oraz w ramach ochrony dóbr kultury i tradycji, zrealizowano cykl audycji pt. „Między 



 

słowami” – serii  o książkach w Radiu Niepokalanów w dni robocze, zawsze o 17.40 – 

dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Audycje promuje dobre wartości w zakresie czytel-

nictwa literatury. Radio obejmuje zasięgiem radiowym zachodnie Mazowsze oraz 

Województwo Łódzkie, ale istnieje możliwośd odbioru Radia przez Internet na całym 

świecie, co powoduje, że przekaz audycji trafia do szerokiego grona odbiorców, czego 

dowodem są liczne telefony w czasie i po audycji. Autorką jest wolontariuszka Funda-

cji Pani Malwina Szymaoska. Autorka zaprasza ciekawych gości – autorów, redakto-

rów, tłumaczy, specjalistów, wydawców; odwiedza Tarki Książek oraz Dyskusyjne Klu-

by Książek; uczestniczy w spotkaniach autorskich oraz akacjach popularyzujących czy-

tanie; zachęca do czytania i kontemplowania, do refleksji i śmiechu. Audycja przybie-

ra niekiedy charakter poradnika o zdrowiu, miłości (niekoniecznie do książek), o mu-

zyce i sztuce, o podróżach i gotowaniu. Audycja podpowiada, co właśnie ukazało się 

na rynku, co czytad warto i dlaczego. Dzięki uprzejmości wielu wydawnictw, Słuchacze 

są zapoznawani z fragmentami wybranych książek w interpretacjach znanych aktorów 

lub autorów danych publikacji. 

 

2. Działając na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej powstał cykl programów 

na antenie Radia Niepokalanów pt. „Zakłamane sekrety historii”. Audycja promuje 

wartośd prawdy w historii Polski i w historii powszechnej. Naszym zamiarem jest 

przybliżenie słuchaczom wydarzeo i sytuacji, które z różnych przyczyn nie zawsze są 

ujawniane. Autorem jest Pan Zbigniew Zagajewski, wolontariusz Fundacji. Audycja 

ukazuje się w każdy czwartek o 12.15 (powtórka o godz. 0.15 oraz w każdą sobotę o 

18.15). Tematyka audycji jest bardzo szeroka - od historii Pontyfikatu Jana Pawła II, 

przez historie roku Kennedych aż do rozważao historycznych o generałach Sikorskim, 

Fieldorfie czy Powstaniu Listopadowym. Odbiorcą audycji są osoby mieszkające w za-

sięgu Radia Niepokalanów. Radio obejmuje zasięgiem radiowym zachodnie Mazow-

sze oraz Województwo Łódzkie, ale istnieje możliwośd odbioru Radia przez Internet 

na całym świecie, co powoduje, że przekaz audycji trafia do szerokiego grona odbior-

ców. 

 

3. Działając na rzecz promowania kultury i sztuki, realizowany był cykl rozmów na ante-

nie Radia Niepokalanów „Nie tylko o sztuce, nie tylko o świętych” w każdą sobotę o 

godz. 17.30. Autorką jest Pani Elżbieta Lignar. Program ten przypomina miejsca nie-

zwykłe,  miejsca uświetnione dziełami sztuki sakralnej. Odkrywa je na nowo, odsłania 

piękno, które nie przemija. 

 



 

4. Działając na rzecz rozwoju edukacji medialnej we współpracy z samorządami, Funda-

cja zorganizowała  we współpracy z Radiem Niepokalanów warsztaty medialne dla 

samorządowców. Pierwsze spotkanie odbyło 8 października 2009 r. pt. „Uwaga 

Dziennikarz! Czyli jak współpracowad z dziennikarzami i redakcjami”. Zajęcia popro-

wadził wolontariusz Fundacji Piotr Lignar – wykładowca Public Relations w Akademii 

im. prof. L. Koźmioskiego, na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz 

na studiach MBA Executive. Politolog. Były dziennikarz Polskiego Radia z ponad 20-

letnim doświadczeniem. Autor licznych publikacji na temat public relations, public 

speaking i media relations. Celem szkolenia było przekazanie uczestnikom wiedzy na 

temat zasad właściwego kreowania wizerunku instytucji w mediach, wyrobienie do-

brych nawyków w kontaktach z dziennikarzami, uświadomienie, jakie przekazy gene-

ruje każdy z nas świadomie lub nieświadomie przyjętą formą autoprezentacji, przeka-

zanie wiedzy o polskim systemie medialnym, w którym każdy z nas musi umied się 

odnaleźd. Program szkolenia skierowany był do szefów poszczególnych samorządów, 

zastępców, osób odpowiedzialnych za promocję oraz rzeczników prasowych. W 

warsztatach wzięło udział kilkudziesięciu pracowników samorządów, w tym m.in. Pre-

zydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Jan Żychlioski, Starosta Powiatu Sochaczew-

skiego Tadeusz Koryś, Burmistrz Błonia Zenon Reszka oraz Burmistrz Ozorkowa Piotr 

Gizioski. Uczestnicy spotkania z wielkim zaangażowaniem brali udział w zajęciach, a 

po skooczonych warsztatach wyrazili swoją otwartośd, co do uczestnictwa w następ-

nych spotkaniach. 

 

5. Działając na rzecz edukacji, wychowania i przedsięwzięd charytatywnych, na podsta-

wie uchwały Zarządy Stowarzyszenia Przyjaciół Dobrych Mediów w Paprotni, Funda-

cja przejęła także kilkuletni dorobek Stowarzyszenia. Stowarzyszenie przeprowadziło 

dwie edycje Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego dla uczniów wszystkich typów 

szkół gimnazjalnych na najlepszą pracę literacką. Konkurs objął prace literackie kilku-

set uczniów z całej Polski w 2006 i 2007r. Jego patronami był J.E.Prymas Polski Kardy-

nał Józef Glemp, J.E.. Kardynał Stanisław Dziwisz oraz Minister Edukacji Narodowej. 

Ponadto Stowarzyszenie zrealizowało wigilijną akcję „Uśmiech pod choinkę”. W jego 

ramach 350 dzieci z ubogich rodzin miało okazję spotkad się ze św. Mikołajem, który 

obdarował je bogatymi podarunkami, zjeśd gorący posiłek oraz wspólnie z artystycz-

nie uzdolnionymi kolegami i koleżankami bawid się przy śpiewie kolęd. 

 

6. W celu zwiększenia możliwości działao Fundacji, wystąpiono do Sądu rejestrowego o 

uzyskanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego. Status OPP umożliwia m.in. pozy-

skiwanie 1% podatku. W 30.11.2009 r. Sąd przychylił się do wniosku Fundacji. A za-



 

tem już z początkiem 2010 r. Fundacja będzie mogła promowad przekazywanie 1% na 

swoje działania i dysponowad uzyskanymi środkami – przede wszystkim w celu jesz-

cze pełniejszej realizacji swoich celów statutowych. 

 

 

Opis głównych zdarzeo prawnych w działalności Fundacji o skutkach finansowych 

Główne zdarzenia prawne o skutkach finansowych w 2009 r. to: 
 ustanowienie i  rejestracja Fundacji 
 postanowienie sądu o przyznaniu fundacji statusu OPP (30.11.2009) 

 
 
3. 
Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego. 

 
Z chwilą dokonania wpisu Fundacji do Rejestru Stowarzyszeo, Innych Organizacji Społecznych 
i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru 
Sądowego - jednocześnie dokonano wpisu Fundacji do Rejestru Przedsiębiorców. Wpis do 
obu rejestrów nastąpił dnia 16 lipca 2009 r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla 
Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego. 
 

Zgodnie z wpisem w Rejestrze Przedsiębiorców, Fundacja może prowadzid działalnośd go-
spodarczą w następującym zakresie (zgodnie z aktualnym wpisem w KRS): 

1) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach                 
(PKD 47.19.Z) 

2) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet               
(PKD 47.91.Z) 

3) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania                        
(PKD 55.20.Z) 

4) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z) 
5) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z) 
6) Pozostała działalnośd wydawnicza (PKD 58.19.Z) 
7) Działalnośd związana z produkcją filmów, nagrao wideo i programów telewizyjnych 

(PKD 59.11.Z) 
8) Działalnośd związana z dystrybucją filmów, nagrao wideo i programów telewizyjnych 

(PKD 59.13.Z) 
9) Działalnośd w zakresie nagrao dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z) 
10) Działalnośd agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z) 
11) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z) 
12) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycz-

nych (PKD 72.20.Z) 



 

13) Działalnośd organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z) 
14) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B) 
15) Działalnośd wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z) 
16) Pozostała działalnośd w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 

(PKD 86.90.E) 
17) Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD 87.90.Z) 
18) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania (PKD 88.99.Z) 

Od chwili powstania, a zatem tym samym przez cały okres sprawozdawczy, Fundacja nie 
prowadziła działalności gospodarczej. Na dzieo sporządzenia niniejszego sprawozdania Fun-
dacja nadal nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 
Fundacja nie prowadziła, nie prowadzi działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu 
wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskie-
go, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powy-
żej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi 
wyrobami. 

 
 

4. 
Odpisy uchwał zarządu fundacji. 

 
W załączeniu do sprawozdania. 
 

5. 
Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, 
środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym budżetu paostwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeo 
realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeo; jeżeli 
prowadzono działalnośd gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu 
osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł. 

 
W 2009 roku Fundacja uzyskała przychody z darowizny od osoby fizycznej (350 zł) 
 

6. 
Informacja o poniesionych kosztach na: (a) realizację celów statutowych, (b) administrację (czynsze, opłaty 
telefoniczne, pocztowe itp.), (c) działalnośd gospodarczą, (d) pozostałe koszty. 
 

W 2009 roku środki uzyskane przez fundację z funduszu założycielskiego (2000 zł) oraz daro-
wizny (350 zł) przeznaczone zostały na opłaty związane z rejestracją fundacji. Z uwagi na brak 
innych środków na  realizację celów statutowych w 2009 roku nie przekazano żadnych kwot. 
Innych kosztów Fundacja Dobrych Mediów „Przesłanie” nie poniosła z uwagi na społeczną 
pracę członków zarządu (praca bez wynagrodzenia). 
 

 
7a. 



 

Dane o liczbie zatrudnionych w fundacji osób z podziałem według zajmowanych stanowisk i wyodrębnieniem 
osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej. 
 

W 2009 roku Fundacja Dobrych Mediów „Przesłanie” nie zatrudniała żadnych osób. Zarząd 
Fundacji pełnił funkcje administracyjne nieodpłatnie. 
Działalnośd gospodarcza nie była prowadzona. 
 

7b. 
Dane o łącznej kwocie wynagrodzeo wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, 
premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeo osób zatrudnionych wyłącznie  
w działalności gospodarczej. 
 

W 2009 roku Fundacja Dobrych Mediów „Przesłanie” nie wypłaciła żadnych wynagrodzeo, 
nagród, premii ani innych świadczeo na rzecz osób. 
Nie wypłacono również wynagrodzeo dla osób związanych z działalnością gospodarczą, po-
nieważ działalnośd gospodarcza w 2009 r. nie została rozpoczęta i nie zatrudniano osób z nią 
związanych. 
 

7c. 
Dane o wysokości 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. 
 

Członkowie zarządu jak i organ nadzorujący Fundacji sprawowały swoje funkcje w 2009 r. 
nieodpłatnie. 
 

7d. 
Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia. 
 

W 2009 roku nie wypłacono wynagrodzeo z tytułu umów zleceo. 
 

7e. 
Dane o udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskaza-
niem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz podaniem podstawy statutowej udzielania ta-
kich pożyczek. 
 

W 2009 roku Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek. 
 

7f. 
Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku. 
 

Z uwagi na niewielkie środki finansowe pozostałe po zarejestrowaniu fundacji (35,82 zł) nie 
przekazano ich na rachunek bankowy, lecz pozostawiono w kasie fundacji w celu pokrycia 
najbliższych kosztów administracyjnych. 
 

7g. 



 

Dane o wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa 
handlowego ze wskazaniem tych spółek. 
 

W 2009 roku Fundacja nie nabyła obligacji, udziałów ani akcji w spółkach prawa handlowego. 
 

 
 
7h. 
Dane o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie. 

 
W 2009 roku Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości. 
 

7i. 
Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych. 

 
W 2009 roku Fundacja nie nabyła żadnych środków trwałych. 

 
7j. 
Dane o wartości aktywów i zobowiązao fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych spo-
rządzanych dla celów statystycznych. 
 

Fundacja posiada aktywa obrotowe w postaci środków pieniężnych, które na dzieo 
31.12.2009 r. wynoszą: 35,82 zł. 
Na dzieo 31.12.2009 r. Fundacja nie posiada żadnych zobowiązao. 

 
8. 
Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty paostwowe i samorządowe (usługi, paostwowe zadania 
zlecone i zamówienie publiczne) oraz wyniku finansowym tej działalności. 
 

W 2009 roku Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty paostwowe i sa-
morządowe. 

 
9. 
Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązao podatkowych, a także informację w spra-
wie składanych deklaracji podatkowych. 
 

Z uwagi na przeznaczenie dochodu Fundacji na cele statutowe zgodne z wykazanymi w art. 
17 ust. 1 pkt 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z 15 lutego 1992 roku 
(Dz.U. z  2000 roku  Nr 54 poz. 654 z późn. zmianami), Fundacja korzysta ze zwolnienia z po-
datku dochodowego od osób prawnych. 
W 2009 roku Fundacja nie osiągnęła dochodu. 
Deklaracja podatkowa CIT-8 dotycząca zeznania o wysokości osiągniętego dochodu za rok 
2009 została złożona w Urzędzie Skarbowym w Sochaczewie w obowiązującym terminie. 



 

W 2011 roku złożono korektę wyżej wymienionej deklaracji z uwagi na nieuwzględnienie w 
deklaracji pierwotnej kosztów związanych z rejestracją Fundacji i darowizną otrzymaną na 
ich pokrycie. 
Do złożenia innych deklaracji podatkowych Fundacja nie była zobowiązana w 2009 roku ze 
względu na brak wypłaconych wynagrodzeo. 
 

W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzana w Fundacji kontrola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATA: 30 czerwca 2011 r. 
 
 
 
 
 

Członek Zarządu  
Fundacji Dobrych Mediów 

”Przesłanie” 
 
 

Jacek Włodarczyk 
 


