
FE-Z.042.1.2021

Sprawozdanie z działalności Fundacji EUROS - WIATR ZE WSCHODU

z siedzibą w Tarnowie

za okres od 1.01.2020 do 31.12.2020 roku

1. Dane fundacji

Nazwa fundacji Fundacja dla zachowania pamięci i wspierania rozwoju poprzez kulturę 
EUROS – WIATR ZE WSCHODU

Siedziba i adres Tarnów 33-101,ul. Adwentowicza 18

Adres do 
korespondencji j.w.

Adres poczty 
elektronicznej fundacja.euros@gmail.com

Data wpisu w KRS 21 sierpnia 2015 r.

Nr KRS 0000520395 REGON 123203995

Dane dotyczące 
członków zarządu

Imię i nazwisko Pełniona funkcja
1.  Anna Żalińska
2.  Agnieszka Filipek

1.  prezes
2.  członek zarządu

Określenie celów 
statutowych fundacji
(ze statutu)

Głównymi celami Fundacji są zachowanie pamięci o przeszłości; ochrona i 
promocja dóbr kultury materialnej, intelektualnej i duchowej człowieka oraz 
naturalnego środowiska przyrodniczego; wspieranie rozwoju i promocja 
regionów Polski, szczególnie południowo-wschodnich oraz obszarów z historią i
kulturą polską związanych; wspieranie wszelkich przejawów społecznej i
indywidualnej przedsiębiorczości zwłaszcza w obszarze kultury; wspieranie 
dialogu społecznego i międzykulturowego; aktywizacja i integracja społeczna 
szczególnie w obszarze zadań realizowanych przez Fundację; promocja ziem 
polskich wśród cudzoziemców.
Zadania szczegółowe Fundacji:
1) działania na rzecz ochrony, promocji i rozwoju kultury materialnej, 
intelektualnej i duchowej, polskiej i obcej, ze szczególnym uwzględnieniem 
regionalnego dziedzictwa kulturowego Polski południowo-wschodniej, w tym 
szczególnie:
a) wspieranie artystów, twórców rękodzieła artystycznego i użytkowego, 
tradycyjnych wyrobów spożywczych, manufakturowych lub fabrycznych,
b) wspieranie ochrony i renowacji budownictwa sakralnego lub świeckiego o 
charakterze zabytkowym, unikatowym lub cennym z punktu widzenia ochrony 
świadectwa kultury regionalnej lub ponadregionalnej,
c) zachowanie pamięci zbiorowej o historii i tradycji obecnej kiedyś i dziś na 
ziemiach polskich w obecnych granicach Polski i jej granicach historycznych;
2) wspieranie postaw tolerancji dla odmienności, zachowanie świadectw 
tradycyjnej wielokulturowości na ziemiach polskich oraz promowanie 
wielokulturowości, w tym szczególnie:
a) inicjowanie i wspieranie dialogu międzykulturowego w Polsce oraz z 
udziałem Polaków za granicą,
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b) działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce,
c) szerzenie tolerancji i przeciwdziałanie zjawiskom dyskryminacji na tle 
kulturowym, wyznaniowym, rasowym i innego typu;
3) wspieranie idei samoidentyfikacji w społeczeństwie i poczucia 
przynależności, w tym szczególnie:
a) edukacja historyczna, nauka o Polsce, regionie i tradycjach kultury,
b) podejmowanie działań zmierzających do wzrostu świadomości narodowej i 
regionalnej,
c) nauka patriotyzmu i wspieranie inicjatyw patriotycznych,
d) popieranie rozwoju wspólnot lokalnych, wspieranie integracji społecznej w 
regionie i ponadregionalnej w Polsce oraz Polaków za granicą,
e) działania na rzecz wspierania Polonii na całym świecie;
4) rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych w społeczeństwie, w tym 
szczególnie:
a) organizowanie i wspieranie imprez kulturalnych,
b) szerzenie kultury osobistej, kultury języka, zasad dobrego wychowania i 
współżycia społecznego,
c) popieranie wszelkich form edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych,
d) szerzenie znajomości języków obcych i języka polskiego jako narzędzi 
dialogu międzykulturowego, w tym: kursy języka polskiego dla cudzoziemców, 
nauka gwary i języków mniejszości narodowych i etnicznych obecnych w Polsce 
teraz i w przeszłości, nauka języków obcych,
e) inicjacja i wspieranie współpracy osób indywidualnych, osób prawnych, grup 
społecznych w zakresie kultury, nauki i sztuki, wspieranie prac naukowo-
badawczych,
f) inicjowanie i wspieranie dialogu międzypokoleniowego, zwłaszcza w 
kontekście nauki historii i kultury regionu;
5) działalność na rzecz aktywizacji, edukacji i integracji społecznej, w tym 
szczególnie:
a) aktywizacja osób niepełnosprawnych i ich integracja z osobami w pełni 
sprawnymi, zwłaszcza poprzez udział w wydarzeniach kulturalno-
turystycznych, warsztatach i kursach językowych,
b) wspieranie rozwoju spółdzielczości pracy, przedsiębiorstw, zakładów pracy 
chronionej w regionie,
c) aktywizacja osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie, szczególnie 
poprzez włączenie w sferę kulturalną, gospodarczą czy ochronę przyrody w ich 
regionie,
d) edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży;
6) wspieranie polskiej przedsiębiorczości i działalności wspomagającej 
regionalny rozwój  gospodarczy, szczególnie poprzez:
a) wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w regionie, zwłaszcza 
przedsiębiorstw promujących polskie produkty tradycyjne lub otrzymywane 
tradycyjnymi metodami,
b) popieranie wymiany myśli, wynalazków i patentów, wymiany materialnej, 
współpracy przedsiębiorczości w regionie i poza nim, także w kontaktach 
międzynarodowych,
c) nawiązywanie współpracy międzynarodowej promującej Polskę, tradycyjne 
polskie produkty i usługi,
d) wspieranie produktów polskich, tradycyjnych i łączących tradycję z 
nowoczesnością,
e) podejmowanie i udział w publicznej dyskusji nad dobrem wspólnym w Polsce
i w regionie;
7) ochrona i promocja naturalnego krajobrazu przyrodniczego Polski, w tym 
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szczególnie:
a) organizacja i promocja turystyki regionalnej, propagowanie krajoznawstwa i 
aktywnych form wypoczynku,
b) promocja walorów przyrodniczych i turystycznych Polski, ze szczególnym 
uwzględnieniem przyrody, szczególnie występującej regionalnie i unikatowo na 
terenie kraju,
c) propagowanie i wspieranie ekologii i ochrony środowiska, dobrych praktyk w
kontakcie z przyrodą,
d) promocja i wspieranie infrastruktury turystycznej, m.in. bazy noclegowej i 
restauracyjnej, bazy rozrywkowej, edukacyjnej;
8) wspieranie i inicjowanie innych niż wymienione powyżej działań z obszaru 
szeroko pojętej  kultury, sztuki, edukacji i innych przejawów działalności 
człowieka, składających się na krajobraz kulturalno-społeczny Polski, 
wspierających polską przedsiębiorczość i turystykę oraz promujących
Polskę w krajach i środowiskach cudzoziemskich.

2.5. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych 
(opis rzeczywiście prowadzonej działalności statutowej w roku sprawozdawczym)

1.  W roku 2020 Fundacja  udostępniła  wydany  dwa lata  wcześniej  folder  turystyczny
„Sądeckimi śladami Bolesława Barbackiego” on line. Folder można pobrać za darmo ze
strony internetowej Fundacji  www.fundacja-euros.pl w postaci pdf lub przeglądać jako
cyfrową mapę (z przeglądarką Google Maps). Działanie to zrealizowało szczególnie cele
statutowe ujęte w podpunktach 3. lit. a i 7. lit. a. 
2.  Fundacja  włączyła  się  w  akcję  „Ocalamy  Stary  Cmentarz”  w  Nowym  Sączu,
organizowaną przez Fundację Nowe Kierunki. Fundacja EUROS przekazała kwotę 2 000
zł  na  zbiórkę  na  ten  cel  przez  stronę  internetową  zbiórki:  https://zrzutka.pl/akjtvw.
Działanie to zrealizowało szczególnie cel statutowy ujęty w ppkt. 1. lit. 2.
3. Fundacja wpłaciła datek w wysokości 150 zł na zbiórkę urodzinową prowadzoną na
Facebooku przez Agnieszkę Filipek, członka zarządu Fundacji, jako wsparcie działalności
Ośrodka  Rehabilitacji  Zwierząt  Chronionych  w  Przemyślu.  Działanie  to  realizuje  cel
statutowy ujęty w ppkt. 7. lit.c.  
Ponadto  Fundacja  prowadzi  funpage  na  Facebooku,  na  którym  umieszcza  posty  o
wydarzeniach kulturalnych, informacje o ważnych rocznicach itp. 

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

W  2020  roku  nie  zaistniały  żadne  zdarzenia  prawne  w  działalności  Fundacji  o  skutkach
finansowych. 

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

NIE

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)
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NIE DOTYCZY.

2.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)

1. Załącznik nr 1 - kopia uchwały nr  1/2020 zarządu fundacji z dnia 3 sierpnia w sprawie przyjęcia
sprawozdania finansowego Fundacji za 2019 rok.

2. Załącznik nr 2 - kopia uchwały nr  2/2020 zarządu fundacji z dnia 3 sierpnia w sprawie przyjęcia
sprawozdania merytorycznego Fundacji za 2019 rok.

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)
1 750 zł Brak płatności. Brak płatności.

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 osób prywatnych 1 750 Brak płatności. Brak płatności.

b) Przychody  finansowe  –  odsetki  na
koncie oszczędnościowym 

Brak. Brak płatności. Brak płatności.

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

Nie prowadzono w 2020 roku statutowej działalności odpłatnej.

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

Nie dotyczy. 

Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Łączna kwota poniesionych kosztów

Kwota (w podziale na formy płatności)

Przelew Gotówka
Inne 

(wskazać jakie)
2 402,25 zł

….

a) koszty realizacji celów statutowych 2 237,10 Brak płatności. Brak płatności.

b) koszty administracyjne ogółem, w tym: 168,15 Brak płatności. Brak płatności.

 czynsze 0 Brak płatności. Brak płatności.

 opłaty telefoniczne 0 Brak płatności. Brak płatności.

 opłaty pocztowe 0 Brak płatności. Brak płatności.

 inne  koszty  administracyjne  (należy
wskazać jakie):

-  usługi informatyczne (serwer) 166,05 Brak płatności. Brak płatności.
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-  usługi bankowe (opłaty za przelew) 2,10 Brak płatności. Brak płatności.

c) koszty działalności gospodarczej Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie dotyczy.

d) pozostałe koszty (należy wskazać jakie):

 … Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie dotyczy.
….

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):

Nie dotyczy. 0 0
Wyjaśnienie: Fundacja EUROS w 2020 roku nie zatrudniała pracowników, działała wyłącznie w oparciu o 
działalność wolontariuszy (członkowie Zarządu również pełnią te funkcje wolontaryjnie).
7.2 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 0 0

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.

7.3 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 0 0

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.

7.4 Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia

Liczba zawartych umów zlecenia 0

Kwota wydatkowana 0
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7.5 Udzielone przez fundację pożyczki pieniężne

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

Wysokość
pożyczki

Pożyczkobiorca Warunki przyznania Podstawa
statutowa

Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie dotyczy.

7.6 Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych oraz kwoty zgromadzone w gotówce:

Nazwa banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej Kwota 

Bank Śląski ING 567,17

PayPal 3 318,90

Kwoty zgromadzone w gotówce: 134,45

7.7 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 Nie dotyczy. Nie dotyczy.

udziały NIE Nie dotyczy. Nie dotyczy.

akcje NIE Nie dotyczy. Nie dotyczy.

7.8 Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych na to nabycie

Fundacja nabyła nieruchomości (należy wpisać TAK/ NIE) NIE

Dane dotyczące nabytej nieruchomości Przeznaczenie
Kwota

wydatkowan
a

Nie dotyczy. Nie dotyczy.
Nie dotyczy.

Nie dotyczy. Nie dotyczy.
Nie dotyczy.

7.9 Nabyte pozostałe środki trwałe

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

Wykaz nabytych pozostałych środków trwałych Wartość

Nie dotyczy. Nie dotyczy.

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

Wartość aktywów Wartość zobowiązań

4029,52 0,00
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8. 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

Fundacja złożyła deklarację podatkową CIT-8 za 2020 rok, w której wykazała stratę finansowa 
655,25 zł. Strata ta została pokryta w 2021 roku z przychodów otrzymanych a nie 
wydatkowanych na cele statutowe z lat poprzednich.

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 wydają ̨ się̨ ze sobą̨ powiązane, wraz ze wskazaniem daty
i kwoty operacji

Data operacji Kwota Informacja

Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie dotyczy.

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 dotyczy.

Anna Żalińska
(podpisano elektronicznie poprzez

platformę ePUAP)

Agnieszka Filipek
(podpisano elektronicznie poprzez

platformę ePUAP)

podpis prezes zarządu fundacji podpis członka zarządu fundacji

Tarnów, 14.02.2021
miejscowość, data
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