Sprawozdanie merytoryczne z działalności (zgodnie z zakresem działalności
określonym w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie) za rok 2012
Nazwa organizacji: Fundacja Hereditas
Siedziba i adres: 00-590 Warszawa, ul. Marszałkowska 4 lok. 4
Data wpisu w KRS 29.12.2006
KRS 0000270087
REGON 140850282
Dane dot. członków zarządu:
Dominik Jagiełło – prezes Zarządu, 00-590 Warszawa, ul. Marszałkowska 4 lok. 4
Celem Fundacji Hereditas jest dążenie do kulturowego, cywilizacyjnego, społecznego
gospodarczego rozwoju i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz środowiska
naturalnego kraju.
1) Zasady, formy, zakres działalności statutowej
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie imprez publicznych - obchodów rocznicowych, odczytów,
wieczorków, koncertów;
2) organizowanie imprez promujących dziedzictwo kulturowe Polski, m.in.
promujących tradycje mniejszości narodowych, biesiadne tradycje lokalne,
teatry podwórkowe, uliczne i inne;
3) organizowanie przedsięwzięć artystycznych oraz kulturalnych, służących
promocji kultury polskiej;
4) współpracę z organizacjami, samorządami i środowiskami: nauki, kultury
i gospodarki, krajowymi i zagranicznymi;
5) wspieranie instytucji, ośrodków, placówek i klubów o profilu naukowym
i kulturalnym, artystów, stowarzyszeń działających na rzecz kultury, tworzenie
klubów zainteresowań;
6) prowadzenie badań, studiów i ekspertyz związanych z rozwojem kulturowym,
cywilizacyjnym, społecznym i gospodarczym oraz popularyzację ich wyników;
7) wspieranie instytucji oraz organizacji, realizujących cele zbieżne z celami
Fundacji;
8) prowadzenie kursów i szkoleń;
9) wspieranie inicjatyw przyczyniających się do realizacji celów Fundacji;
10) podejmowanie działań związanych z rewitalizacją obiektów zabytkowych
w Polsce, w tym m.in. inwentaryzację i opracowanie ich technicznej
dokumentacji; pozyskanie źródeł finansowania, wyszukiwanie odpowiednich
operatorów pod przygotowane w procesie rewitalizacji obiekty;
11) zarządzanie zrewitalizowanymi obiektami zabytkowymi.
Sfera zadań publicznych prowadzonych przez Fundację obejmuje zadania w zakresie
podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalność na rzecz mniejszości narodowych, kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Fundacja może prowadzić działalność pożytku
publicznego w zakresie:
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1) nauka języków obcych 85.59.A,
2) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej
niesklasyfikowana 85.59.B,
3) projekcja filmów 59.14.Z,
4) działalność filharmonii, orkiestr, chórów 90.01.Z,
5) działalność zespołów pieśni i tańca 90.02.Z,
6) działalność galerii i salonów wystawienniczych 90.04.Z,
7) działalność domów i ośrodków kultury 90.04.Z,
8) działalność obiektów kulturalnych 90.04.Z.
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach odpowiednich
do realizacji celów Fundacji. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji są:
1) wydawanie książek 58.11.Z,
2) wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych 58.14.Z,
3) działalność wydawnicza pozostała 58.19.Z,
4) sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej nie
sklasyfikowana 47.99.Z,
5) zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 42.99.Z,
6) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z,
7) wynajem nieruchomości na własny rachunek 68.20.Z,
8) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 68.31.Z,
9) zarządzanie nieruchomościami na zlecenie 68.32.Z,
10) działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego,
technologicznego 71.11.Z,
11) badania i analizy techniczne 71.20.Z,
12) ochrona zabytków 91.03.Z
W roku 2012 Fundacja Hereditas prowadziła realizację następujących projektów:
- „Mecenasi sztuki, czyli jak finansować projekty kulturalne” – 3. edycja, projekt
edukacyjny dla młodzieży, dot. pobudzenia przedsiębiorczości przy jednoczesnym obcowaniu
z kulturą, sztuka, działalnością artystyczną; dotacja NBP w kwocie: 24.330,00;
- „Mecenasi sztuki, czyli jak finansować projekty kulturalne” – 4. edycja (od grudnia
2012), projekt edukacyjny dla młodzieży, dot. pobudzenia przedsiębiorczości przy
jednoczesnym obcowaniu z kulturą, sztuka, działalnością artystyczną; dotacja NBP w kwocie:
25.570,00;
- "Dziedzictwo twórczości ludowej i artystycznej – kapliczki, krzyże, figury i obeliski
w Gminie Stare Babice"; projekt powierzony przez Gminę Stare Babice: przeprowadzenie
badań terenowych w celu pozyskania informacji do folderu-mapy oraz spacerownika
internetowego wraz z oznakowaniem obiektów w terenie; budżet: 33.763,50
- „Losy warszawskiej Pragi w czasach nazizmu i stalinizmu", w ramach programu Europa
dla Obywateli; przygotowanie książki i filmu dokumentalnego dot. wypadków, jakie miały
miejsce na Pradze w czasie II wojny światowej i w latach tuz po wojnie; budżet projektu:
45.841,48 EUR
- „Aedifico et Conservo. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce”,
2. edycja, projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dofinansowanie: 1.629.370,00
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- „Aedifico et Conservo III. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce”,
3. edycja, projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dofinansowanie: 1.731.268,00
Wszystkie projekty (bądź ich etapy) przewidziane do zakończenia w 2012 r. zostały
w terminie zakończone i rozliczone. Kontynuowana jest realizacja projektu „Aedifico et
Conservo. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce”, 2. edycja oraz 3. edycja
tegoż projektu.

Ponadto na przestrzeni 2012 roku Fundacja Hereditas (jako wydawca czasopisma
„Spotkania z Zabytkami”) wydała 6 numerów tytułu.
2) Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach
odpowiednich do realizacji celów Fundacji.
Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji są:
1) wydawanie książek 58.11.Z,
2) wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych 58.14.Z,
3) działalność wydawnicza pozostała 58.19.Z,
4) sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej nie
sklasyfikowana 47.99.Z,
5) zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 42.99.Z,
6) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z,
7) wynajem nieruchomości na własny rachunek 68.20.Z,
8) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 68.31.Z,
9) zarządzanie nieruchomościami na zlecenie 68.32.Z,
10) działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego,
technologicznego 71.11.Z,
11) badania i analizy techniczne 71.20.Z,
12) ochrona zabytków 91.03.Z
3) Przychody uzyskane w roku 2012 (z podaniem źródeł):
Przychody:
1473704,20
w tym:
‐ dotacje:
1017800,97
‐ darowizny:
186178,50
‐ darowizna 1% podatku:
2097,20
‐ sprzedaż usług:
267622,66

PLN
PLN
PLN
PLN
PLN

Przychody finansowe:

4,87

PLN

4) Poniesione koszty:
∙ koszty realizacji zadań statutowych:
∙ koszty administracyjne:
w tym:
‐ zużycie materiałów i energii
‐ usługi obce:
‐ amortyzacja:
‐ podatki i opłaty:
‐ wynagrodzenia

1407634,14
1230992,5
125077,65

PLN
PLN
PLN

28703,4
27418,04
3840,00
1776,56
52932,72

PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
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‐ świadczenia na rzecz pracowników
10406,84
PLN
pozostałe
50468,03
PLN
finansowe
1095,89
PLN
5) Pozostałe dane:
1) osoby zatrudnione w Fundacji ‐ 4 osób zatrudnionych na umowę o pracę. Ponadto przy
realizacji działań statutowych, zleconych zatrudniane są osoby ‐ specjaliści – umowa o dzieło,
umowa zlecenia.
2) udzielone przez Fundację pożyczki pieniężne –
0,00
PLN
3) kwoty ulokowane na rachunkach bankowych –
− Kasa
812,26
PLN
− Bank
135 604,98
PLN
Razem środki pieniężne zł
136 417,24
PLN
4) wartość nabytych obligacji, wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach
prawa handlowego:
0,00
PLN
5) nabyte nieruchomości:
0,00
PLN
6) wartość aktywów i zobowiązań Fundacji ‐
− aktywa i pasywa:
350309,91
PLN
− zobowiązania krótkoterminowe:
5679,56
PLN
6) INFORMACJA o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań
podatkowych oraz w sprawie składanych deklaracji podatkowych
Fundacja Hereditas składa i płaci podatki:
− Z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
− Z tytułu VAT
− Składek ZUS
− Deklaracje podatkowe VAT ‐7K kwartalnie
− Deklaracje ZUS co miesiąc
− Deklaracje CIT‐8 raz w roku
− Deklaracje PIT‐4R raz w roku
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono w Fundacji Hereditas kontrolę.
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