Sprawozdanie z działalności fundacji
za rok 2021
_____________

Zachowano numerację z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności
fundacji (Dz. U. poz. 529, z 2011 r. poz. 1291 oraz z 2018 r. poz. 2458).
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
Aktualny adres do
korespondencji

FUNDACJA LAWENDOWE MUZEUM ŻYWE IM. JACKA
OLĘDZKIEGO
11-042 JONKOWO, NOWE KAWKOWO 11A
11-042 JONKOWO, NOWE KAWKOWO 11A

Adres poczty elektronicznej
REGON

281589383

Data wpisu w KRS

17.06.2014
Imię i nazwisko

Nr KRS

0000505936
Pełniona funkcja

Dane członków zarządu
fundacji (wg aktualnego wpisu
w KRS)

JOANNA POSOCH
PIOTR JÓZEF ROMANOWSKI

PREZES
CZŁONEK ZARZĄDU

Określenie celów statutowych
fundacji (ze statutu)

1.OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO,WSPIERANIE KULTURY LUDOWEJ I
ARTYSTYCZNEJ, 2.UPOWSZECHNIANIE WIEDZY Z DZIEDZINY ETNOGRAFII I ANTROPOLOGII
KULTURY,ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MYŚLI I DOROBKU JACKA
OLĘDZKIEGO,3.INICJOWANIE I WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ ORAZ PROJEKTÓW
LOKALNYCH,SŁUŻĄCYCH POWSTAWANIU I ROZWOJOWI KULTURY, SZTUKI I NAUKI,
TRADYCYJNYCH RZEMIOSŁ,TWÓRCZOŚCI LUDOWEJ I ARTYSTYCZNEJ,4.UPOWSZECHNIANIE
WIEDZY O ZIOŁACH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM LAWENDY,JEJ UPRAWY I
ZASTOSOWANIA,5.INICJOWANIE, WSPIERANIE I PROMOCJA LUDOWEJ TWÓRCZOŚCI
LOKALNEJ,ZIOŁOLECZNICTWA I DAWNYCH TECHNIK RZEMIEŚLNICZYCH, PRODUKTÓW
LOKALNYCH I REGIONALNYCH,6.POMOC LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI W ROZPOWSZECHNIANIU
WYTWORÓW ARTYSTYCZNYCH,ETNOGRAFICZNYCH I RZEMIEŚLNICZYCH,7.INICJOWANIE I
WSPIERANIE PROJEKTÓW SKUPIONYCH NA OCHRONIE DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I
OCHRONIE PRZYRODY,BĘDĄCEJ ISTOTNYM ELEMENTEM KONTEKSTU KULTUROWEGO
WSPÓLNOTY LOKALNEJ, 8.INICJOWANIE I WSPIERANIE WSPÓŁPRACY INTERDYSCYPLINARNEJ
MIĘDZY ŚRODOWISKAMI NAUKOWYMI, ARTYSTYCZNYMI I EKOLOGICZNYMI,9.WSPIERANIE
ROZWOJU WSPÓLNOT LOKALNYCH I INICJATYW LOKALNYCH,10.PROMOCJA ROLNICTWA
PRZYJAZNEGO DLA ŚRODOWISKA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZASAD ROLNICTWA
ORGANICZNEGO,BIODYNAMICZNEGO,PROMOCJA TECHNOLOGII POZYSKIWANIA ENERGII ZE
ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH I ALTERNATYWNYCH,Z JEDNOCZESNYM ZACHOWANIEM
ŚWIADOMOŚCI GŁĘBOKIEJ EKOLOGII I OCHRONY PRZYRODY,W TYM TAKŻE ZDROWIA I
PSYCHOFIZYCZNEGO DOBROSTANU LUDZI I ZWIERZĄT,11.OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA,
UMACNIANIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ, ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA I ZDROWEGO
ODŻYWIANIA,A TAKŻE ZDROWEJ ŻYWNOŚCI I ZDROWYCH ŚRODKÓW
PIELĘGNACYJNYCH,ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I ŚRODKÓW DO KONSERWACJI MATERIAŁÓW
NATURALNYCH,12.GŁĘBOKA EKOLOGIA,OCHRONA PRAW ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA
DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO,13.UPO

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)
W roku 2021, mimo niekorzystnych okoliczności, na które składały się utrudnienia, związane z COVID-19,
Fundacja Lawendowe Muzeum Żywe im. Jacka Olędzkiego kontynuowała prowadzenie działań statutowych:
- otwarcie Lawendowego Muzeum Żywego nastąpiło w dniu 01.05.2020.
W trakcie sezonu muzealnego 2021 działania fundacji były utrudnione. Ograniczyliśmy liczbę osób
uczestniczących w warsztatach, przenieśliśmy część programu edukacyjnego w plener. Przy każdym wejściu
znajdowały się płyny dezynfekcyjne i informacje pisemne na temat nowych zasad.
- fundacja kontynuowała wystawianie, promocję i sprzedaż lokalnego rękodzieła artystycznego,
- w muzeum udostępniona była wystawa „Dawne wnętrze wiejskiej chaty”,
- prowadzone były warsztaty praktyczne z zakresu florystyki, samodzielnego wykonywania naturalnych
kosmetyków, wytwarzania olejków eterycznych i wody aromatycznej, zajęcia etnograficzne, projekcje filmowe, a
także krótkie programy zwiedzania Muzeum dla nielicznych w tym roku grup osób z niepełnosprawnością
ruchową i umysłową, odwiedzających Lawendowe Muzeum Żywe, grup młodzieży, stowarzyszeń seniorów,
warsztatów terapii zajęciowej, turystów z Polski. Wszystkie umówione wizyty grup z zagranicy zostały odwołane.
- odbyły się weekendowe i jednodniowe warsztaty alchemiczne,
- fundacja wzięła udział w Sztuce w Obejściu, festiwalu kulturalnym odbywającym się corocznie na terenie kilku
wsi w gminie Jonkowo. Można było również zwiedzać Muzeum,
- fundacja wzięła udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa, 11-19 września 2021, Smaki Dziedzictwa, w
muzeum odbyła się degustacja tradycyjnych przysmaków i przekąsek (wstęp wolny)
Ponadto od 1-go maja do 01-go października Fundacja prowadziła zwykłe działania kulturalne w Lawendowym
Muzeum Żywym, bezpłatnie dostępnym dla zwiedzających.
Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych
W trakcie sezonu muzealnego 2021 działania fundacji były utrudnione. Ograniczyliśmy liczbę osób
uczestniczących w warsztatach, przenieśliśmy część programu edukacyjnego w plener. Przy każdym wejściu
znajdowały się płyny dezynfekcyjne i informacje pisemne na temat nowych zasad.
- fundacja kontynuowała wystawianie, promocję i sprzedaż lokalnego rękodzieła artystycznego,
- w muzeum udostępniona była wystawa „Dawne wnętrze wiejskiej chaty”,
- prowadzone były warsztaty praktyczne z zakresu florystyki, samodzielnego wykonywania naturalnych
kosmetyków, wytwarzania olejków eterycznych i wody aromatycznej, zajęcia etnograficzne, projekcje filmowe, a
także krótkie programy zwiedzania Muzeum dla nielicznych w tym roku grup osób z niepełnosprawnością
ruchową i umysłową, odwiedzających Lawendowe Muzeum Żywe, grup młodzieży, stowarzyszeń seniorów,
warsztatów terapii zajęciowej, turystów z Polski. Wszystkie umówione wizyty grup z zagranicy zostały odwołane.
- odbyły się weekendowe i jednodniowe warsztaty alchemiczne,
- fundacja wzięła udział w Sztuce w Obejściu, festiwalu kulturalnym odbywającym się corocznie na terenie kilku
wsi w gminie Jonkowo. Można było również zwiedzać Muzeum,
- fundacja wzięła udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa, 11-19 września 2021, Smaki Dziedzictwa, w
muzeum odbyła się degustacja tradycyjnych przysmaków i przekąsek (wstęp wolny)
Ponadto od 1-go maja do 01-go października Fundacja prowadziła zwykłe działania kulturalne w Lawendowym
Muzeum Żywym, bezpłatnie dostępnym dla zwiedzających.
3. Działalność gospodarcza
Informacja czy fundacja prowadziła
działalność gospodarczą

TAK
PROWADZIŁA

NIE
PROWADZIŁA

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS

x

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji

Uchwała Nr 1 /2022
Zarządu Fundacji Lawendowe Muzeum Żywe
im. Jacka Olędzkiego
z dnia 30.09.2022 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Fundacji Lawendowe Muzeum Żywe
im. Jacka Olędzkiego za rok 2021

Na podstawie par. 15 Statutu Fundacji oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz.
351) Zarząd Fundacji uchwala, co następuje:
§1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Fundacji Lawendowe Muzeum Żywe im. Jacka Olędzkiego w Nowy Kawkowie
za rok 2021, na które składa się:
1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. Informacja dodatkowa
3. Bilans - na dzień 31.12.2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 95 698,01 zł (słownie:
dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem zł 01/100).
4. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2021 – 31.12.2021 roku, zamykający się nadwyżką kosztów nad
przychodami w kwocie 8 399,86 (słownie: osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć zł 86/100) stanowiące
załącznik do niniejszej uchwały.

§2
Postanawia ujemny wynik finansowy za 2021 r. w kwocie 8 399,86 zł zostanie pokryty z zysków przyszłych okresów.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

11065

108523

12 338,16

- ze spadku

0

0

0

- z zapisu

0

0

0

- z darowizn

700

0

0

- z budżetu jst

0

0

0

- z budżetu państwa

0

0

12338,16

10365

108523

0

- środki pochodzące ze
źródeł publicznych, w tym:

- inne
Zapłaty za zrealizowane usługi
(wskazać jakie)
Informacja o wysokości odpłatnych świadczeń
realizowanych przez fundację w ramach celów
statutowych (z uwzględnieniem kosztów tych
świadczeń)
Jeżeli działalność gospodarcza była prowadzona
Wynik finansowy z prowadzonej działalności
gospodarczej
Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z
działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z
pozostałych źródeł

6. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym
Kwota (w podziale na formy płatności)
Przelew
Gotówka
Inne (wskazać
jakie)
125958,31
14367,71
0
Koszty fundacji ogółem
124676,05
14322,61
0
a) koszty realizacji celów statutowych
b) koszty administracyjne
- czynsz

0

- opłaty telefoniczne

0

0

0

0

1282,26
- opłaty pocztowe
- inne
(wskazać jakie)
c) koszty działalności gospodarczej
d) pozostałe koszty

45,10

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

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. poz. 529,
z 2011 r. poz. 1291 oraz z 2018 r. poz. 2458)
a) Liczba osób zatrudnionych w fundacji
Ogółem
Według zajmowanych stanowisk

0

Stanowisko

Liczba osób zatrudnionych
0

Liczba osób zatrudniona wyłącznie w działalności gospodarczej
Stanowisko

Liczba osób zatrudnionych
0

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

0

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
Wynagrodzenia

0

Nagrody

0

Premie

0

Inne świadczenia
d) Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia

0

8349,00
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
0,00

f) Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych oraz kwoty zgromadzone w gotówce
Kwota
Nazwa banku lub kasy oszczędnościowo-kredytowej
mBank

233,69

ING

192,15

Kwoty zgromadzone w gotówce
g) Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach
prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek
0

h) Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych na to nabycie
0
i) Nabyte pozostałe środki trwałe

0
j) Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów statystycznych
Wartość aktywów: 95 698,01 zł
Zobowiązana krótkoterminowe: 11 708,72 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
Nie dotyczy
9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także
informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych
ZUS – 75,06 zł
CIT 8 za rok 2021
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 2019 r. poz. 1115 , 1520 , 1655, 1798 i 2088)

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 2018 r. poz. 1491) 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

12. Informacja o przeprowadzanych kontrolach
w fundacji
Informacja, czy w fundacji była przeprowadzona kontrola
Wyniki przeprowadzonej kontroli w fundacji (jeśli taka była)

NI
x

TAK

……………………………..………………..

…………………..…………………………

podpis członka zarządu fundacji*

podpis członka zarządu fundacji*

…………………………………
miejscowość, data

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

