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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI 

FUNDACJI DOBRYCH MEDIÓW                          

„PRZESŁANIE” 

ZA ROK 2010 

 
 

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). 
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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: 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+ 
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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, 



 4 

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 2010 r. Fundacja zarówno kontynuowała pewne działania z 2009 r., jak i podejmowała 

zupełnie nowe przedsięwzięcia. 

 

1. Działając na rzecz realizacji jednego ze swoich głównych celów statutowych – wspar-

cia Radia Niepokalanów – Fundacja w 2010 r. po raz pierwszy wsparła finansowo to 

Radio: kwotą 20.000 zł. To wsparcie było możliwe dzięki uzyskaniu w 2009 r. przez 

Fundację statusu OPP. Z tytułu odpisu 1% podatku za          2009 r. Fundacja uzyskała 

sumę 24 273,84 zł (pozostałe 4 273,84 zł przeznaczono na rezerwę administracyjną).  

Radio Niepokalanów w swoich początkach sięga działalności św. o. Maksymiliana Kolbe. 

To właśnie on podkreślał rolę mediów w działalności na rzecz człowieka.  

 

2. Działając na rzecz promowania dobrych wartości w zakresie czytelnictwa literatury, 

kontynuowano realizację audycji „Między słowami” - serię audycji o książkach dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych. Autorką jest wolontariuszka Fundacji Pani Malwina 
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Szymaoska. Zaprasza ona ciekawych gości – autorów, redaktorów, tłumaczy, specjali-

stów, wydawców; odwiedza Tarki Książek oraz Dyskusyjne Kluby Książek; uczestniczy 

w spotkaniach autorskich oraz akacjach popularyzujących czytanie; zachęca do czyta-

nia i kontemplowania, do refleksji i śmiechu. Audycja przybiera niekiedy charakter 

poradnika o zdrowiu, miłości (niekoniecznie do książek), o muzyce i sztuce, o podró-

żach i gotowaniu. Autorka 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 da-

nych publikacji. 

 

W 2010 r. wyemitowano 280 odcinków audycji. Nadawane one były od poniedziałku do 

piątku o godz. 17:15; od 1 sierpnia 2010 r. w niedzielę o godz. 14:10 emitowano wy-

danie specjalne. Radio obejmuje zasięgiem radiowym zachodnie Mazowsze oraz Wo-

jewództwo 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.  

 

3. Działając na rzecz promocji sztuki i kultury, kontynuowano realizację audycji „Nie tyl-

ko o sztuce, nie tylko o świętych” - cykl rozmów prowadzonych przez Panią Elżbietę 

Lignar. Celem audycji była promocja sztuki i kultury.  

 

W 2010 r. wyemitowano 52 odcinki audycji. Nadawane były one w soboty o godz. 17:10. 

Cykl zakooczono. Radio obejmuje zasięgiem radiowym zachodnie Mazowsze oraz Wo-

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

świecie. 

 

4. Działając na rzecz promocji sztuki i kultury, rozpoczęto realizację audycji „Spotkania z 

muzyką sakralną”. Prowadził je ks. Grzegorz Kopytowski. Cykl miał na celu przybliże-

nie Słuchaczom historii, brzmienia tego pięknego, chod nieco zapomnianego rodzaju 

muzyki. 

 

W 2010 r. wyemitowano 72 odcinki audycji. Nadawane były one w niedziele o godz. 19:05 

oraz w czwartek o godz. 14:10 (powtórka). Radio obejmuje zasięgiem radiowym zachodnie 

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

na całym świecie. 

 

5. Działając na rzecz edukacji, wychowania i promowania młodych talentów, objęto pa-

tronatem tomik poezji początkującego artysty – Tomasza Strejzy – „Odrodzenie duszy 

w Bogu”. Urodzony w 1986, z zawodu cukiernik, Tomasz pisze w tomiku o powołaniu. 

Autor zdecydował, iż dochód ze sprzedaży tomiku wesprze Fundację „Akogo” Ewy 

Błaszczyk i Fundację „Deo et Patriae” im. Prof. Alberta Krąpca. 
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6. Działając na rzecz promocji wolontariatu oraz wsparcia organizacji pozarządowych, 

Fundacja stworzyła stronę internetową Stowarzyszeniu „Nieśd Ulgę w Cierpieniu” im. 

Ojca Pio i Matki Teresy, które prowadzi Hospicjum w Żyrardowie – 

www.niesculge.wcierpieniu-zyrardow.pl. Strona opisuje działalnośd Hospicjum, przy-

bliża życie patronów oraz zawiera specjalny dział poświęcony wolontariatowi.  

 

7. Działając na rzecz promowania wartości w mediach, Fundacja objęła patronatem 

sympozjum pastoralne pt. „Współczesny areopag”; tematem przewodnim były media 

i wyzwania z nimi związane w XXI wieku. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. 

prof. Krzysztof Zanussi, znany reżyser, scenarzysta i producent oraz ks. prof. Andrzej 

Baczyoski, kierownik Redakcji Programów Katolickich w TVP. Celem sympozjum było 

zmierzenie się z pytaniami: jak uczyd postawy krytycznej wobec mediów; jak tworzyd 

solidne media katolickie; jak wspierad inicjatywy przygotowujące ludzi mediów; jak 

konstruktywnie wpływad na media już funkcjonujące itd. 

  

Sympozjum odbyło się 14.11.2010 r. w budynku Wyższego Seminarium Duchownego 

 OO. Franciszkanów w Łodzi – Łagiewnikach.  

 

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

rozwoju świadomośd obywatelskiej i kulturowej, Fundacja objęła swym patronatem 

Ogólnopolski Konkurs Edukacyjny pod hasłem: "Mieczysław Albert Krąpiec OP – 

kapłan, filozof, pedagog, patriota – niestrudzony w walce o zachowanie polskiej 

kultury humanistycznej". Konkurs był przeznaczony dla uczniów wszystkich typów 

szkoł, noszących imię Jana Pawła II. Jego zamiarem było przybliżenie, zarówno 

uczniom, jak i nauczycielom osobę i działalnośc o. Prof. Mieczysława Krąpca, 

człowieka bliskiemu sercu Ojca Świętego Jana Pawła II. 

 

Finał konkursu idbył się w dn. 06.05.2010-07.05.2010 r. Na Katolickim Uniwersytecie 

Lubelskim. Honorowy Patronat nad Konkursem objęli: 

 Pan Adam Wasilewski, Prezydent Miasta Lublin 

 Pan Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego 

 Pan Krzysztof Babisz, Lubelski Kurator Oświaty 

 Bp Antoni Dydycz, Biskup Diecezji Drohiczyoskiej 

 OO. Dominikanie z Lublina 

 

Opis głównych zdarzeo prawnych w działalności Fundacji o skutkach finansowych 

 Główne zdarzenia prawne w 2010 r. to: 
 przekazanie uzyskanych w 2010 roku środków na cele statutowe –  wspierania działalno-

ści Radia Niepokalanów, 
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 przyjęcie przez Zarząd zmian w statucie Fundacji dotyczących zasad pozyskiwania  
i przeznaczenia środków majątkowych Fundacji. 

 

 
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. 
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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 2010 roku Fundacja uzyskała wyłącznie przychody z 1 % podatku dla OPP w wysokości 
24 273,84 zł. 
 
 

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

Na realizację celów statutowych przekazano w 2010 roku kwotę 20 000,00 zł. Innych kosz-
tów Fundacja Dobrych Mediów „Przesłanie” nie poniosła z uwagi na społeczną pracę człon-
ków 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 2010 roku Fundacja Dobrych Mediów „Przesłanie” nie zatrudniała żadnych osób. Zarząd 
Fundacji pełnił funkcje administracyjne nieodpłatnie. Działalnośd gospodarcza nie była pro-
wadzona. 
 
 
 

7b. 
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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 2010 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 2010 r. nie została jeszcze 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 i Rady Fundacji sprawowali swoje funkcje w 2010 r. nieodpłatnie.  
 

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

W 2010 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 2010 roku Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek. 
 
 
 

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

Środki otrzymane z 1% podatku dla OPP przechowywane są na rachunku bankowym prowa-
dzonym w Banku Pekao S.A. do czasu ich przekazania na cele Fundacji bądź na pokrycie kosz-
tów administracyjnych w 2011r. 
 
 
 

7g. 
Dane o wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa 
handlowego ze wskazaniem tych spółek. 
 

W 2010 roku Fundacja nie nabyła obligacji, udziałów ani akcji w spółkach prawa handlowego. 
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7h. 
Dane o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie. 
 

W 2010 roku Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości. 
 
 

7i. 
Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych. 
 

W 2010 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 
31.12.2010 r. wynoszą: 4.309,66 zł. 
Na dzieo 31.12.2010 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 2010 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 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), Fundacja korzysta ze zwolnienia z podatku 
dochodowego od osób prawnych. 
Deklaracja podatkowa CIT-8 dotycząca zeznania o wysokości osiągniętego dochodu za rok 
2010 została złożona w Urzędzie Skarbowym w Sochaczewie w obowiązującym terminie. 
Do złożenia innych deklaracji podatkowych Fundacja nie była zobowiązana w 2010 roku                 
ze względu na niezaistnienie kategorii wypłaconych wynagrodzeo (członkowie organów Fun-
dacji pełnili swoje funkcje nieodpłatnie). 
 

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

 
Członek Zarządu  

Fundacji Dobrych Mediów 
”Przesłanie” 

 
 

Jacek Włodarczyk 
 


