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                                                                          Ministerstwo Kultury i  

          Dziedzictwa Narodowego  

          00-071 Warszawa 

          Krakowskie Przedmieście 15/17 

 

Sprawozdanie z działalności  

Fundacji na Rzecz Ochrony Dziedzictwa, Kultywowania Tradycji, Wspierania 

Kultury i Rozwoju Lokalnego „Ziemia Dobrzyńska” 

za rok 2012. 

 
1. Dane na temat sprawozdawcy 

 Nazwa -Fundacja na Rzecz Ochrony Dziedzictwa, Kultywowania Tradycji, 

Wspierania Kultury i Rozwoju Lokalnego „Ziemia Dobrzyńska” 

 Siedziba - 87-500 Rypin, ul. Warszawska 20 

 REGON - 340860417 

 KRS - 0000375211, zarejestrowany w dniu 7.01.2011r. 

 Osoby do reprezentacji: 

 Michał Bartłomiej Korsak, 03-922 Warszawa, ul. Międzynarodowa 32/3, 

                   PESEL 63091100796, prezes Zarządu Fundacji 

      Beata Władysława Kazimierska - Korsak, ul. Na Uboczu 8/39, 02-791 Warszawa 

                   PESEL 61062700028, wice prezes Zarządu Fundacji 

      Andrzej Lech Szalkowski, ul. Mławska 38A/21, 87-500 Rypin 

                   PESEL 77071111030, wice prezes Zarządu Fundacji  

2. Celem Fundacji jest prowadzenie wszelkich działań w zakresie: 
a. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

b. działalności charytatywnej; 

c. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a w szczególności tradycji 

ludowej, ziemiańskiej, szlacheckiej i rycerskiej; 

d. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 

e. ochrony i promocji zdrowia; 

f. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 

g. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy; 

h. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 

i. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

j. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 

k. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

l. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 

m. wypoczynku dzieci i młodzieży; 

n. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym ochrony i 

konserwacji zabytków oraz wspierania działalności muzeów; 

o. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 



p. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony 

środowiska i krajobrazu; 

q. turystyki i krajoznawstwa; 

r. porządku i bezpieczeństwa publicznego; 

s. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a 

także działań wspomagających rozwój demokracji; 

t. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami; 

u. promocji i organizacji wolontariatu; 

v. pomocy Polonii i Polakom za granicą; 

w. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 

x. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 
y. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i 

ochrony praw dziecka; 

z. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 

aa. działalności na rzecz organizacji pozarządowych.   

 

3. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

  

a. promowanie historii, tradycji  i wszelkich osiągnięć Ziemi Dobrzyńskiej w kraju i 

za granicą, 

b. organizowanie i udział w imprezach promujących przywołane w punkcie a. 

c. organizowanie festiwali, koncertów, występów, wystaw, wernisaży, warsztatów 

pracy twórczej, z zakresu malarstwa, rzeźby, architektury (w ty również 

konserwacji zabytków), fotografii, teatru, filmu, muzyki i wszelkich form wyrazu 

artystycznego - w kraju i zagranicą, 

d. prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu sztuki, rzemiosła artystycznego, 

tradycji kulinarnych zwłaszcza w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych,  

e. prowadzenie zajęć edukacyjnych z  zakresu historii, a zwłaszcza genealogii, 

heraldyki, archeologii, architektury, konserwacji zabytków oraz prawnej w tym w 

zakresie prawa unii europejskiej, prawa autorskiego i prawa patentowego, 

f. prowadzenie zajęć edukacyjnych z  zakresu kultury fizycznej, jak również  

prowadzenie działań profilaktyczno-zdrowotnych, rehabilitacyjnych, 

wychowawczych i terapeutycznych, 

g. prowadzenie konferencji, warsztatów, treningów, innych działań na rzecz 

zapobiegania patologiom społecznym: uzależnieniom, bezrobociu, agresji i 

przestępczości oraz ich społecznym skutkom, 

h. prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej mającej na celu zwiększenie 

bezpieczeństwa, zwłaszcza bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drogach 

oraz bezpieczeństwa dzieci docierających do szkół, oraz zapewnienie materiałów i 

wyposażenia zwiększającego to bezpieczeństwo, 

i. realizowanie dialogu międzykulturowego i międzywyznaniowego terenu Ziemi 

Dobrzyńskiej,   

j. prowadzenie rekonstrukcyjnych grup historycznych, 

k. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych, 

l. fundowanie stypendiów uzdolnionym dzieciom i młodzieży, 

m. organizowanie międzynarodowej wymiany dzieci i młodzieży, 

n. organizowanie imprez okolicznościowych, bali, konferencji, seminariów 

naukowych, szkoleń i wykładów w zakresie realizacji celów statutowych, 

o. prowadzenie badań i prac historycznych, archeologicznych, konserwatorskich,  



p. prowadzenie wszechstronnych działań zmierzających do rewaloryzacji, 

rehabilitacji, poprawy jakości estetycznej i przestrzennej szczególnie wybranych 

obszarów miejskich oraz innych cennych i interesujących rejonów i obiektów, w 

tym również prac projektowych z zakresu architektury i urbanistyki, 

q. propagowanie i prowadzenia wszelkich działań zmierzających do 

zinwentaryzowania, opisania i otoczenia dbałością oraz ochroną, materialnych 

dóbr kultury, rzemiosła i architektury oraz środowiska o wartości dziedzictwa 

kulturowego lokalnego, narodowego i europejskiego, w tym również 

zorganizowanie i prowadzenie skansenu Ziemi Dobrzyńskiej, 

r. prowadzenie i wspieranie działań archiwistycznych oraz inwentaryzacyjnych i 

konserwatorskich dokumentów i obiektów zabytkowych,  

s. zbieranie i archiwizację informacji i wspomnień  mieszkańców Ziemi 

Dobrzyńskiej, posiadających walory kulturowe, etnograficzne, historyczne i 

pamiętnikarskie, wszelkimi dostępnymi technikami, 

t. aktywną współpracę z organizacjami samorządowymi, społecznymi, 

pozarządowymi, instytucjami państwowymi , instytucjami Unii Europejskiej, 

organizacjami polonijnymi na świecie oraz miastami partnerskimi właściwymi dla 

miast Ziemi Dobrzyńskiej,  

w. organizowanie aukcji, 

x. prowadzenie biura informacji, rozwoju i integracji lokalnej. 

4. Opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych: brak 

zdarzeń prawnych w okresie sprawozdawczym, 

5. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego - Fundacja Ziemia Dobrzyńska nie 

prowadzi działalności gospodarczej,  

6. Odpisy uchwał zarządu fundacji - w załączeniu protokół  z zebrania zarządu i rady 

fundacji, 

7. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. 

spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu 

państwa i budżetu gminy): 11647,11 zł (załącznik) 

8. informację o poniesionych kosztach na: do uzupełnienia 

 realizację celów statutowych - 1517,65zł 

 administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.) - 259,40zł 

 działalność gospodarczą - nie dotyczy 

 pozostałe koszty 0,00zł 

9. Informacja o:  

 liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych 

stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności 

gospodarczej - Fundacja nie zatrudnia pracowników,  

 łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na 

wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości 

tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej - 

nie dotyczy 

 wysokości 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 - nie dotyczy, Fundacja nie wypłacała takich 

wynagrodzeń 

 wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia - 175,00zł  



 udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich 

wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek 

oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek, - nie dotyczy 

 kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku, - nie 

dotyczy 

 wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji 

w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek, - nie dotyczy 

 nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot 

wydatkowanych na to nabycie, - nie dotyczy 

 nabytych pozostałych środkach trwałych, - nie dotyczy 

 wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych 

sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych - 

załącznik 

10. 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 

11. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a 

także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych (załącznik) 

12. W Fundacji nie była prowadzona kontrola 

 

 

Opracował Andrzej Szalkowski -wice prezes Zarządu Fundacji 

 

 

       


