
Sprawozdanie z działalności fundacji 

 
 

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 Fundacja Bochińskich na rzecz promocji wzornictwa przemysłowego i polskiej 
myśli projektowej 

Siedziba i adres fundacji 81-373 Gdynia, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 8 lok 1  

Aktualny adres do 
korespondencji 

81-373 Gdynia, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 8 lok 1 

Adres poczty elektronicznej f.bo@fundacjabochinskich.org 

REGON 520257104 

Data wpisu w KRS 21 października 2021 r. Nr KRS 0000926591 

Dane członków zarządu 
fundacji (wg aktualnego wpisu 
w KRS) 

Imię i nazwisko Pełniona funkcja 

Beata Joanna Bochińska Prezes zarządu  
Jarosław Bochiński  Członek zarządu  
  
  
  

Określenie celów statutowych 
fundacji (ze statutu) 

Wspieranie i upowszechnianie kultury i sztuki w Polsce oraz jej promocja poza 
granicami Rzeczpospolitej Polskiej, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego oraz edukacja w zakresie kultury i sztuki.  
 
Promocja wzornictwa przemysłowego oraz Polskiej myśli projektowej. 

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) 

Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i europejskiego poprzez gromadzenie i organizację kolekcji 
wzornictwa, dzieł sztuki oraz zabytków techniki, w tym pozyskiwanie obiektów do kolekcji, oraz udostępnianie 
obiektów, we współpracy z muzeami, galeriami oraz innymi obiektami kulturalnymi. 
 
Tworzenie, produkcja i organizowanie wystaw, ekspozycji, obrazów filmowych, widowisk, wernisaży, pokazów i 
innych form przekazu artystycznego oraz promocji kultury i sztuki. 
 
Promowanie twórców wzornictwa, dzieł sztuki oraz zabytków nauki i techniki w kraju i za granicą. 
 
Prowadzenie wykładów i szkoleń́ w zakresie wzornictwa przemysłowego, polskiej myśli projektowej, estetyki, 
trendów, zarządzania wzornictwem oraz kolekcjonowania. 
 
Współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi, instytucjami kultury, organizacjami 
pozarządowymi, a w szczególności stowarzyszeniami i fundacjami, oraz osobami fizycznymi, działającymi w 
zakresie objętym celem Fundacji. 
 

za rok 2021 

 



Upowszechnianie w Internecie, w środkach masowego przekazu, w formie audycji radiowych lub telewizyjnych, 
filmów telewizyjnych, artykułów prasowych oraz reportaży, wywiadów w prasie, radio i telewizji, i za pomocą̨ 
wydawnictw wiedzy w zakresie objętym celami Fundacji. 
 
Skupianie sympatyków wokół idei Fundacji ludzi w Polsce i poza jej granicami, w tym w szczególności 
przedstawicieli środowisk twórczych, intelektualnych i naukowych. 
 
Pozyskanie i archiwizowanie dokumentów, w tym wzorów i projektów, dokumentujących osiągnięcia z obszaru 
wzornictwa przemysłowego i polskiej myśli projektowej. 

Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych 

 
Fundacja rozpoczęła działalność po rejestracji 21 października 2021 r.  
 
W listopadzie 2021 r. zarząd fundacji zawarł umowę na wynajem lokalu na siedzibę fundacji.  
 
W listopadzie 2021 r. fundacja zawarła umowę na przygotowanie i przeprowadzenie programu szkoleniowego 
dla Leroy Merlin Polska sp. z o.o.  
 
Następnie w grudniu 2021 r. fundacja zatrudniła dyrektorkę fundacji na umowę o pracę.  
 
W listopadzie 2021 r fundacja zawarła umowę o współpracy ze stowarzyszeniem Halo Kultura, której celem jest 
współprac przy przygotowaniu i realizacji projektów popularyzujących kulturę. W szczególności w ramach 
współpracy strony postanowiły przygotować wystawy polskiego wzornictwa.  
 
W listopadzie 2021 r. fundacja przystąpiła do programu inkubacyjnego Sektor 3.0, realizowanego przez  
Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, który wspiera transformację cyfrową i wykorzystywanie 
nowych technologii w działaniach społecznie użytecznych. Celem inkubacji było przygotowanie projektu 
cyfrowego serwisu promującego wzornictwo przemysłowe.  
 
W grudniu 2021 r. fundacja przystąpiła do przygotowania wystawy wzornictwa i zawarła umowę o wykonanie 
dzieła przygotowania i realizacji kuratorskiego scenariusz wystawy wzornictwa.    
 
W grudniu 2021 r. fundacja złożyła do Parku Kultury w Bydgoszczy ofertę na przygotowanie i realizację 
pilotażowego wydarzenia Bydgoskie Dni Projektowe, której celem jest promocja wzornictwa i projektowania.  
 
3. Działalność gospodarcza 

Informacja czy fundacja prowadziła 
działalność gospodarczą  TAK 

PROWADZIŁA 
X 

NIE 
PROWADZIŁA 

 

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS  

70.22.Z  Fundacja prowadziła szkolenia dla pracowników Leroy Merlin Polska związane z rozwojem kompetencji 
projektowania oraz obsługi klienta. Łącznie w 2021 r. zostały zrealizowane 12 sesje szkoleniowe.  

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji  



 
29.10.2021 r – Uchwała zarządu fundacji w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. 
 
 
 
 

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów fundacji w okresie sprawozdawczym,  
z wyodrębnieniem ich źródeł  

Wysokość uzyskanych przychodów 
Kwota (w podziale na formy płatności) 
Przelew Gotówka Inne (wskazać 

jakie) 

Ogółem 29 600 zł   

- ze spadku    

- z zapisu    

- z darowizn    

- środki pochodzące ze 
źródeł publicznych, w tym: 

- z budżetu jst    

- z budżetu państwa    

- inne 
(wskazać jakie) 

działalność gospodarcza 29 600 zł   

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  
 

27 203,99 zł 

Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z 
działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z 
pozostałych źródeł 

100% 

 
6. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym 

Koszty fundacji ogółem 

Kwota (w podziale na formy płatności) 
Przelew Gotówka Inne (wskazać 

jakie) 
   

a) koszty realizacji celów statutowych         0 zł    

b) koszty administracyjne 
 

- czynsz 
 

 
 

  

- opłaty telefoniczne 
 

 
 

  

- opłaty pocztowe 
 

 
 

  

- inne 
(wskazać jakie) 

koszty ogólnego zarządu 43 803,29 zł 
  

c) koszty działalności gospodarczej 2 396,01 zł 
  

d) pozostałe koszty  
   



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 1 

Według zajmowanych stanowisk 

Stanowisko Liczba osób zatrudnionych 

 
 
Dyrektorka fundacji 
 

1 

Liczba osób zatrudniona wyłącznie w działalności gospodarczej 

Stanowisko Liczba osób zatrudnionych 

 
 
 
 

 

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

Wynagrodzenia 5 000 zł 

Nagrody  

Premie  

Inne świadczenia  

Wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w 
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  

Nagrody  

Premie  

Inne świadczenia  

d) Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia 
 

4 000 zł 

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 
 
 
 

f) Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych  oraz kwoty zgromadzone w gotówce  

Nazwa banku lub kasy oszczędnościowo-kredytowej Kwota 

PKO Bank Polski 3 791,09 zł 

  

  

  

  

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 
 
40 199,09 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 
 
Za 2021 rok Fundacja nie zapłaciła zobowiązania podatkowego z tytułu CIT. 
Jednocześnie na koniec 2021 roku zobowiązania z tytułu VAT wynosiło 1 686 zł (deklaracja za 
grudzień 2021 roku).  
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych (ZUS) wynosiło 1 974,26 zł, a z tytułu PIT 259 zł.  
Wszystkie wyżej wymienione zobowiązania zostały uregulowane w 2022 roku.  
 
 
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 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

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. 

 

 

Gdynia, 17 grudnia 2022
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