Sprawozdanie z działalności fundacji
za rok 2020
Zachowano numerację z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności
fundacji (Dz. U. z 2020 r poz. 36).
Pouczenie co do sposobu wypełniania sprawozdania:





Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie.
Sprawozdanie należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach.
W przypadku pól, które nie dotyczą danego sprawozdania, należy wpisać „nie dotyczy” albo wstawić pojedynczy znak myślnika (–).
We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie.

1. Dane rejestracyjne fundacji
Nazwa fundacji
Siedziba i adres fundacji

Fundacja Rozwoju Dyplomacji Kulturowej i Kulinarnej
„Bunkatura”
Stawki 2a/183, 00-193 Warszawa

Aktualny adres do
korespondencji
Adres poczty elektronicznej

Stawki 2a/183, 00-193 Warszawa

REGON

369244673

Data wpisu w KRS

11.01.2018

info@bunkatura.pl

Nr KRS

Imię i nazwisko
Dane członków zarządu
fundacji (wg aktualnego wpisu
w KRS)

Magdalena Tomaszewska-Bolałek
Radosław Bolałek
Jerzy Bolałek

0000713131
Pełniona funkcja
Prezes Zarządu Fundacji
Członek Rady Fundacji, Fundator
Członek Rady Fundacji

Określenie celów statutowych
fundacji (ze statutu)

Celem Fundacji są:
1. wspieranie działalności dyplomatycznej, edukacyjnej, kulturalnej,
społecznej oraz badań naukowych,
2. wspieranie rozwoju kontaktów międzykulturowych, promocji Polski na
arenie międzynarodowej, promocji polski twórców, tradycji i kuchni,
3. aktywna promocja dobrych wzorców związanych z dyplomacją,
4. działanie na rzecz aktywizacji wspólnot lokalnych oraz grup i środowisk w
celu promocji kultury i kuchni;
5. rozwijanie kontaktów naukowych, kulturalnych, politycznych i społecznych
pomiędzy przedstawicielami różnych krajów i społeczności.
2. Charakterystyka działalności fundacji w okresie sprawozdawczym
Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych (opis rzeczywiście
prowadzonej działalności statutowej w roku sprawozdawczym)
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Działalność kulturalną i naukową:
a) organizowanie koncertów, wystaw, konkursów, festiwali, konferencji, spotkań, pokazów oraz wydawanie
publikacji.
2. Działalność edukacyjną:
a) upowszechnianie wiedzy o kulturach, obyczajach i tradycjach;
promowanie aktywnej działalności społecznej, wolontariackiej oraz upowszechnienie dobrych wzorców
dyplomacji na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym;
b) organizowanie wymian młodzieżowych nastawionych na wymianę doświadczeń
międzykulturowych, w szczególności na obszarach transgranicznych;
c) zaangażowanie w programy stypendialne i szkoleniowe dla młodzieży szkolnej i akademickiej, wolontariuszy
oraz specjalistów różnych dziedzin;
3. Członkostwo w organizacjach o celach statutowych zbieżnych z celami Fundacji.

4. Współpracę z władzami samorządowymi i rządowymi oraz polskimi i zagranicznymi organizacjami
pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych
nie dotyczy

3. Działalność gospodarcza
Informacja czy fundacja prowadziła
działalność gospodarczą

TAK
PROWADZIŁA

NIE
PROWADZIŁA

X

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS

nie dotyczy

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji

Fudacja Bunkatura w 2020 roku ustanowiła dwie uchwały
- 1.07.2020 – Uchwała o zawarciu umów o dzieło z panią Magdaleną Tomaszewską-Bolałek – Prezes Zarządu
- 15.07.2020 – Akceptacja sprawozdania finansowego za rok 2019

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów fundacji w okresie sprawozdawczym,
z wyodrębnieniem ich źródeł
Kwota (w podziale na formy płatności)
Wysokość uzyskanych przychodów
Przelew
Gotówka
Inne (wskazać
jakie)
Ogółem

62 500

0

0

- ze spadku

0

0

0

- z zapisu

0

0

0

- z darowizn

500

0

0

- środki pochodzące ze
źródeł publicznych, w tym:

- z budżetu jst

0

0

0

- z budżetu państwa

60 000

0

0

0

0

0

- inne
Przelanie wkładu
(wskazać jakie)
Informacja o wysokości odpłatnych świadczeń
realizowanych przez fundację w ramach celów
statutowych (z uwzględnieniem kosztów tych
świadczeń)

nie dotyczy

Jeżeli działalność gospodarcza była prowadzona
Wynik finansowy z prowadzonej działalności
gospodarczej
Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z
działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z
pozostałych źródeł

nie dotyczy
nie dotyczy

6. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym
Kwota (w podziale na formy płatności)
Przelew
Gotówka
Inne (wskazać
jakie)
62 214
0
0
Koszty fundacji ogółem
60 000
0
0
a) koszty realizacji celów statutowych
b) koszty administracyjne
- czynsz

0

0

0

- opłaty telefoniczne

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- opłaty pocztowe
- inne
(wskazać jakie)

Prowadzenie księgowości

c) koszty działalności gospodarczej
d) pozostałe koszty

0
2 214

7. Dane wymienione w § 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja
2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. z 2020 r. poz.
36)
a) Liczba osób zatrudnionych w fundacji
Ogółem

0

Według zajmowanych stanowisk
Stanowisko

Liczba osób zatrudnionych

nie dotyczy

0

Liczba osób zatrudniona wyłącznie w działalności gospodarczej
Stanowisko
nie dotyczy

Liczba osób zatrudnionych
0

b) Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację w okresie sprawozdawczym, z
podziałem na
Wynagrodzenia

41 352

Nagrody

0

Premie

0

Inne świadczenia
0
Wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w
0
działalności gospodarczej
c)Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie
członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością
gospodarczą, z podziałem na
0
Wynagrodzenia
Nagrody

0

Premie

0

Inne świadczenia
d) Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia

0

0
e) Udzielone przez fundację pożyczki pieniężne, z podziałem według ich wysokości, ze
wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy
statutowej udzielania takich pożyczek
nie dotyczy
f) Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych oraz kwoty zgromadzone w gotówce
Kwota
Nazwa banku lub kasy oszczędnościowo-kredytowej
mBank

336

0
Kwoty zgromadzone w gotówce
g) Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach
prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek
nie dotyczy
h) Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych na to nabycie
nie dotyczy
i) Nabyte pozostałe środki trwałe

nie dotyczy
j) Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów statystycznych
336 zł
8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi,
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności
Fundacja realizowała zadanie „Polski stół” w ramach konkursu „Dyplomacja publiczna 2020 – nowy wymiar”.
Zadanie współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Wszystkie środki zostały
przeznaczone na realizację projektu.

9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także
informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych
nie dotyczy
10. Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w
rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
(Dz.U. z 2020 r. poz. 971, 1086 oraz z 2021 r. poz. 187)

NIE

X

TAK

11. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację ustanowioną na podstawie ustawy z
dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2020 r. poz. 2167) 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 (wypełnić w przypadku zaznaczenia w pkt 10
odpowiedzi „TAK”).
Data operacji
Kwota operacji
nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

12. Informacja o przeprowadzanych kontrolach w fundacji
Informacja, czy w fundacji była przeprowadzona kontrola

NIE

X

TAK

Wyniki przeprowadzonej kontroli w fundacji (jeśli taka była)
nie dotyczy

……………………………..………………..

…………………..…………………………

podpis członka zarządu fundacji*

podpis członka zarządu fundacji*

…………………………………
miejscowość, data

*Podpisy co najmniej dwóch członków zarządu fundacji, jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej.

