Sprawozdanie z działalności fundacji

za rok 2021

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 2167) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie ramowego
zakresu sprawozdania z działalności fundacji (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 36).

➢ Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
➢ We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–);
➢ Pola wyboru należy uzupełnić przez wstawienie pojedynczego znaku X.

I. Dane fundacji
1. Nazwa fundacji

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Fundacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej
Kraj:

Województwo:

Powiat:

Polska

mazowieckie

m.st. Warszawa

Gmina:

Ulica:

Nr domu:

m.st. Warszawa

Nowy Świat

4a

Nr lokalu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

-

Warszawa

00-497

Nr telefonu (fakultatywne):

Adres poczty elektronicznej:

Nr faksu (fakultatywne):

+48 603 992 538

fundacja@pgzsa.pl

-

Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby):
-

3. Nr REGON: 366770823
6. Dane członków zarządu
fundacji (wg aktualnego wpisu
w KRS)

4. Data wpisu w KRS:

13.03.2017 r.

5. Nr KRS:

0000667056

Imię i nazwisko

Funkcja

Aneta Olga Kordowska

Prezes Zarządu

II. Charakterystyka działalności fundacji w okresie sprawozdawczym
1. Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu)
Cele statutowe Fundacji Polskiej Grupy Zbrojeniowej określa §5 ust. 1 Statutu Fundacji:
a) promowanie postaw obywatelskich i proobronnościowych;
b) realizacja zadań w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego;
c) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
d) inicjowanie i wspieranie zadań, których celem jest dbałość o dobre imię Rzeczpospolitej Polskiej oraz prawdę
historyczną,
e) realizacja zadań w zakresie obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
f) pomoc i opieka nad weteranami oraz członkami rodzin osób poległych w służbie;
g) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen, w kraju i za granicą;
h) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
i) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
j) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży;
k) realizacja zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
l) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych
rodzin i osób;
m) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
n) działalność charytatywna;
o) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
p) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie
nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej w tym wspieranie młodych wynalazców;

q)
r)
s)
t)
u)

realizacja zadań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności;
działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
realizacja zadań w zakresie promocji i organizacji wolontariatu;
realizacja zadań w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, o których mowa
w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U.2016.239 z dnia
2016.02.26.)

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych (odnoszące się do faktycznie
wykonywanej działalności statutowej w roku sprawozdawczym)
Fundacja PGZ realizuje swoje działania statutowe m.in. poprzez organizacje projektów własnych, jak i wsparcie
inicjatyw zewnętrznych zbieżnych z celami statutowymi Fundacji. Fundacja PGZ nie zajmuje się sponsoringiem oraz
nie udziela darowizn innym podmiotom na cele ogólne jak np. wsparcie działalności statutowej.
Fundacja PGZ w 2021 r. na działalność statutową przeznaczyła łącznie 1 406 422,37 zł.
I.

WSPARCIE INICJATYW ZEWNĘTRZNYCH

W 2021 r. Fundacja kontynuowała działalność związaną ze wsparciem inicjatyw zewnętrznych poprzez udzielanie
darowizn w obszarach edukacji, sportu i pomocy charytatywnej. Przekazane środki lub darowizny rzeczowe wspierały
głównie bezpieczeństwo narodowe, wspomagały działania edukacyjne i kształtowanie postaw obywatelskich oraz
organizację wydarzeń sportowych. Pomoc kierowana była także na rzecz aktywizacji sportowej weteranów czy
materialnego wsparcia seniorów, głównie kombatantów, a także pracowników spółek z Grupy PGZ, którzy znaleźli
się w trudnej sytuacji życiowej.
W 2021 r. przyznano 18 darowizn na łączną kwotę 268 777,65 zł.
a)
Darowizny charytatywne:
Fundacja PGZ w 2021 r. udzieliła wsparcia na rzecz organizacji posiłków, a także wypoczynku dla seniorów, w tym
kombatantów i bohaterów o wolność organizowanych przez Fundację Nie zapomnij o nas czy Paczkę dla Bohatera.
Fundacja kierowała też pomoc do pracowników spółek Grupy PGZ, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.
Działania na rzecz społeczności lokalnych wyrażały się także poprzez wsparcie drużyn Ochotniczej Straży Pożarnej
działających w rejonach bliskich spółkom z Grupy PGZ. Fundacja PGZ nie pozostawała obojętna na sytuację na granicy
polsko-białoruskiej, wspierając koniecznym sprzętem Wojska Obrony Terytorialnej i Straż Graniczną w ramach
ogólnopolskiej akcji #MuremZaPolskimMundurem.
W ramach działalności charytatywnej, oprócz działań stricte z tym związanych (par. 5 ust. 1 lit. n Statutu Fundacji),
Fundacja PGZ realizowała także inne swoje cele statutowe tj. m.in. działalność na rzecz kombatantów i osób
represjonowanych (par. 5 ust. 1 lit. h Statutu Fundacji), pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób (par. 5 ust. 1 lit. l Statutu Fundacji), realizacja zadań
w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego (par. 5 ust. 1 lit. b Statutu Fundacji) oraz realizacja zadań w zakresie
obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (par. 5 ust. 1 lit. e Statutu Fundacji).
Łączna kwota darowizn na cele charytatywne wyniosła 210 097,13 zł.
b)
Darowizny o charakterze sportowym:
Darowizny w tym zakresie zostały przyznane na realizację III Mistrzostw Wojsk Obrony Terytorialnej w biegach
przełajowych, Piłkarskiej Ligi Mazowieckich Służb Mundurowych czy też zawodów strzeleckich Sniper Extreme 2021.
Fundacja wspierała także indywidualnie weteranów misji zagranicznych, członków reprezentacji RP w Igrzyskach
Invictus Games poprzez dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego. Darowizny przyznano w ramach celów
statutowych Fundacji tj. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (par. 5 ust. 1 lit. m Statutu Fundacji) oraz pomoc
i opieka nad weteranami oraz członkami rodzin osób poległych na służbie (par. 5 ust. 1 lit. f Statutu Fundacji), a także
działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (par. 5 ust. 1 lit. r Statutu Fundacji).
Łączna kwota darowizn na cele sportowe wyniosła 43 680,52 zł.
c)
Darowizny na projekty edukacyjne:
Fundacja wspierała realizację projektów o charakterze edukacyjnym, udzielając darowizn na rzecz V edycji Olimpiady
Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności organizowanej przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

UW, popularyzacje tematyki Powstań Śląskich poprzez dofinansowanie gry strategicznej „Powstania Śląskie” czy
wsparcie wydawnictwa Muzeum Harcerstwa. Zadania te realizowano w ramach celów statutowych Fundacji tj.:
podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej (par. 5 ust. 1 lit. c Statutu Fundacji), realizacja zadań w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego,
edukacji, oświaty i wychowania (par. 5 ust. 1 lit. t Statutu Fundacji), promowanie postaw obywatelskich
i proobronnościowych (par. 5 ust. 1 lit. a Statutu Fundacji).
Łączna kwota darowizn na cele edukacyjne wyniosła 15 000,00 zł.
II.

PROGRAM „WSPÓLNE BEZPIECZEŃSTWO – PRZECIWDZIAŁANIE COVID-19”

Fundacja PGZ w 2021 r. nadal wspomagała polski system opieki zdrowotnej w związku z trwającą pandemią
koronawirusa COVID-19 w Polsce i na świecie. Wspierając diagnostykę zakażeń COVID-19, Fundacja przekazała
darowiznę na zakup przez Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie najnowszej generacji tomografu
komputerowego wraz z platformą radiologiczną.
Łączna wartość programu to 1 000 000 zł.
III.

DZIAŁANIA WŁASNE, W TYM PROJEKTY EDUKACYJNE I POPULARYZATORSKIE

W 2021 r. Fundacja PGZ realizowała projekty własne w ramach celów statutowych Fundacji, wśród których na
szczególne wyróżnienie zasługują:
1.
Zakończenie programu „Rowerowa Odnowa – dla Weterana” realizowanego ze Stowarzyszeniem Rannych
i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju. W ramach programu przekazano 3 elektryczne rowery na rzecz
aktywizacji sportowej weteranów.
2.
Mural historyczny poświęcony Powstaniom Śląskim w 100-lecie wybuchu III Powstania Śląskiego
zrealizowany razem ze spółką Rosomak S.A. w Siemianowicach Śląskich na murze siedziby spółki.
3.
Zawarcie z Fundacją Dorastaj z Nami porozumienia dotyczącego realizacji Ogólnopolskiego Programu
Pomocy Systemowej Koalicja: Razem dla Bohaterów, w ramach którego fundacje planują przeprowadzenie wspólnych
działań edukacyjnych w latach 2021-2023.
Dodatkowo Fundacja angażowała się w wiele innych działań, m.in. wspierając pracowników z Grupy PGZ znajdujących
się w trudnej sytuacji życiowej czy przekazując podarunki dla dzieci poległych żołnierzy m.in. z 6 Batalionu
Powietrznodesantowego z Gliwic. W 2021 r. Fundacja PGZ wraz z Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa
i Studiem Art Garage z Sanoka zrealizowała także projekt charytatywny na rzecz Stowarzyszenia Rannych
i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju, przekazując na licytację kask motocyklowy oraz wspierała rzeczowo
rodziny weteranów w trudnej sytuacji życiowej, a także kombatantów – bohaterów walk o niepodległość. Fundacja
angażowała się także w zewnętrzną akcję wolontariacką Stowarzyszenia Żołnierzy AK "Żywiciel" i Miłośników Ich
Tradycji związaną ze sprzątaniem powstańczych kwater na warszawskich cmentarzach.
Fundacja PGZ była ponadto fundatorem nagród w konkursach dla pracowników PGZ S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGZ,
a także w turnieju piłki nożnej o puchar prezesa PGZ rozgrywanego pomiędzy męskimi i żeńskimi drużynami ze spółek
GK PGZ.
Wyżej wymienione zadania realizowane były w ramach celów statutowych Fundacji tj. podtrzymywanie
i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowej (par. 5 ust. 1 lit. c Statutu Fundacji), pomoc i opieka nad weteranami oraz członkami rodzin osób poległych
w służbie (par. 5 ust. 1 lit. f Statutu Fundacji), działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży
(par. 5 ust. 1 lit. j Statutu Fundacji), działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych (par. 5 ust. 1 lit. h
Statutu Fundacji), pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie
szans tych rodzin i osób (par. 5 ust. 1 lit. l Statutu Fundacji), działalność charytatywna (par. 5 ust. 1 lit. n Statutu Fundacji),
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (par. 5 ust. 1 lit. m Statutu Fundacji), działalność wspomagająca rozwój
wspólnot i społeczności lokalnych (par. 5 ust. 1 lit. r Statutu Fundacji), realizacja zadań w zakresie nauki, szkolnictwa
wyższego, edukacji, oświaty i wychowania (par. 5 ust. 1 lit. t Statutu Fundacji).
Łącznie wydatkowano na ten cel: 137 644,72 zł brutto.
Informacje dotyczące poszczególnych działań publikowane były na stronie www Fundacji https://fundacjapgz.pl/, na jej
profilu na Facebooku https://www.facebook.com/fundacjapgz, a także w komunikacji wewnętrznej w ramach PGZ S.A.
i Grupy PGZ.

IV.
DZIAŁALNOSĆ STATUTOWA OGÓLNOADMINISTRACYJNA
Koszty ogólnoadministracyjne Fundacji w 2021 r. wyniosły łącznie 19 135,76 zł. Wydatki z tym związane stanowiły
jedynie koszty stałe Fundacji, niezbędne z punktu widzenia jej trwałego i sprawnego funkcjonowania.
3. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych
W listopadzie 2020 r. Fundacja została dokapitalizowana przez Fundatora – Polską Grupę Zbrojeniową S.A. kwotą
1 500 000,00 zł. Środki te przeznaczono na realizację konkretnych celów statutowych Fundacji, w tym na
przeciwdziałanie pandemii COVID-19. Do końca 2020 r. wydatkowano jedynie część otrzymanych środków.
W dniu 21 lipca 2021 roku Rada Fundacji podjęła uchwałę nr 10/II/2021 o przeznaczeniu zysku za rok ubiegły
w wysokości 1 073 075,58 zł na prowadzenie działalności statutowej Fundacji.
W 2021 r. Fundacja realizowała działania statutowe z wykorzystaniem środków pozostałych z darowizny przekazanej
w 2020 roku. W ramach tych działań w grudniu 2021 roku kwota 1 000 000,00 zł została przekazana dla CSK MSWiA w
Warszawie na rzecz przeciwdziałania pandemii COVID-19.
Z uwagi na fakt, że Fundacja PGZ posiadała środki finansowe z 2020 r., które nie zostały wydatkowane do 1.01.2021 r.,
a darowizna dla CSK MSWiA została wypłacona szpitalowi dopiero w grudniu 2021 r., nie było konieczności
przekazywania przez Fundatora dodatkowych darowizn w 2021 r. W związku z tym powstała strata z tytułu działalności
statutowej w wysokości 1 428 556,13 zł.
4. Informacja o tym, czy fundacja prowadziła działalność gospodarczą
NIE
X
TAK
(zaznaczyć odpowiednie pole)
5. 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)
Fundacja nie podjęła aktywnej działalności gospodarczej; widnieje jednak w Rejestrze Przedsiębiorców,
a przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji mogą być (PKD):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

85.59 B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
70.22 Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
71.20 B – Pozostałe badania i analizy techniczne;
72.20 Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;
79.12 Z – Działalność organizatorów turystyki;
82.30 Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
85.51 Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
88.99 Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.

6. Odpisy uchwał zarządu fundacji (należy dołączyć odpisy uchwał zarządu fundacji w formie np. kserokopii, podjętych
w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy sprawozdanie, bądź wskazać, iż zarząd nie podejmował uchwał)
1.
Uchwała nr 1/2021 z 26 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Fundacji
PGZ za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.
2.
Uchwała nr 2/2021 z 15 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Fundacji
PGZ za rok 2020
3.
Uchwała nr 3/2021 z 15 lipca 2021 r. w sprawie przeznaczenia nadwyżki z przychodów nad kosztami w roku
obrotowym 2020 na cele statutowe Fundacji PGZ
III. Informacja o wysokości uzyskanych przychodach fundacji w okresie sprawozdawczym

1. Łączna kwota uzyskanych przychodów
a. Przychody z działalności statutowej

Kwota (w podziale na formy płatności)
Przelew
Gotówka
0 zł
0 zł

b. Przychody z działalności gospodarczej

0 zł

c. Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe)

0 zł

2. Informacja o źródłach przychodów
a. Przychody z działalności odpłatnej w ramach celów statutowych

0 zł

b. Ze źródeł publicznych ogółem, w tym:

0 zł

- Ze środków budżetu państwa

0 zł

- Ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

0 zł

e. Ze spadków, zapisów

0 zł

f. Z darowizn

0 zł

g. Z innych źródeł (wskazać jakich)

0 zł

3. Jeżeli prowadzono działalność gospodarczą
a. Wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej (tj. przychody minus koszty)
b. Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu
osiągniętego z pozostałych źródeł

0 zł
0 zł

IV. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym
1. Koszty fundacji ogółem

Kwota (w podziale na formy płatności)
Przelew
Gotówka
1 425 558,13 zł

a. Koszty realizacji celów statutowych

1 406 422,37 zł

b. Koszty administracyjne (czynsze, opłaty pocztowe, telefoniczne itp.) 19 135,76 zł
c. Koszty działalności gospodarczej
d. Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

0 zł
0 zł

V. Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

1. Liczba osób zatrudniona w fundacji na podstawie stosunku pracy
(wg zajmowanego stanowiska)

a. Liczba osób zatrudniona wyłącznie w działalności gospodarczej

0

3. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez fundację w 0
okresie sprawozdawczym (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń)
a. Z tytułu umów o pracę (z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, 0 zł
premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych
wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności
gospodarczej)
b. Z tytułu umów zlecenia

0 zł

c. Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 0 zł
wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji
oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą
(z podziałem
na
wynagrodzenia,
nagrody,
premie
i inne świadczenia)

d. Wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 0 zł
wypłaconego osobom kierującym wyłącznie działalnością
gospodarczą (z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne
świadczenia)
VI. Informacja o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym
1. Fundacja udzielała pożyczek pieniężnych (zaznaczyć odpowiednie pole)

NIE

X

TAK

0 zł
2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych
3. Wskazanie pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek
pieniężnych

4. Statutowa podstawa udzielenia pożyczek pieniężnych

Na mocy § 8 ust. 4 lit. a Statutu Fundacja
wprowadziła zakaz udzielania pożyczek lub
zabezpieczenia
zobowiązań
majątkiem
organizacji w stosunku do jej członków,
członków organów lub pracowników oraz osób,
z którymi członkowie organów oraz pracownicy
Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii bocznej do drugiego stopnia albo są
związani z tytułu przysposobienia, opieki lub
kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

VII. Środki fundacji
1. Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych, ze wskazaniem banku w przypadku rachunku bankowego
lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego)
98 753,86 zł na rachunku w PKO BP
2. Wysokość kwot zgromadzonych
sprawozdawczego)
3. Wartość nabytych obligacji oraz
wielkość objętych udziałów lub
nabytych akcji w spółkach prawa
handlowego ze wskazaniem tych
spółek
Nie nabyto

w gotówce (należy podać dane na koniec roku 0 zł
4. Dane o nabytych nieruchomościach, ich 5. Nabyte pozostałe środki trwałe
przeznaczeniu oraz wysokości kwot
wydatkowanych na to nabycie

Nie nabyto

6. Dane o wartościach aktywów i zobowiązań fundacji ujętych
Aktywa
we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych 99 664,57 zł
dla celów statystycznych

Nie nabyto

Zobowiązania
2 792,80 zł

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

Fundacja nie realizowała działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe.

IX. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacja w sprawie
składanych deklaracji podatkowych
Fundacja składa deklaracje podatkowe CIT-8 do Trzeciego Urzędu Skarbowego w Warszawie - Śródmieście.
W związku z brakiem zatrudnienia, deklaracji PIT-4R i PIT-11 nie składano.

X. Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 971)

NIE

X

TAK

XI. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej
równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka
operacji, które wydają się ze sobą powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji
Fundacja nie przyjęła i nie dokonała płatności w gotówce o wartości równej lub większej niż 10 000 euro.
XII. Informacja o przeprowadzanych kontrolach w fundacji
1. Informacja, czy w fundacji była przeprowadzona kontrola (zaznaczyć
odpowiednie pole)

NIE

X

TAK

2. Wyniki przeprowadzonej kontroli w fundacji (jeśli taka była)
-
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*Podpisy co najmniej dwóch członków zarządu fundacji, jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej.

