
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 BAJKA PANA KLEKSA 

Siedziba i adres fundacji 40-246 Katowice, ul. Porcelanowa 23 

Aktualny adres do 
korespondencji 

40-246 Katowice, ul. Porcelanowa 23 

Adres poczty elektronicznej kasia@bajkapanakleksa.pl 

REGON 382469732 

Data wpisu w KRS 01.02.2019 Nr KRS 0000769925 

Dane członków zarządu 
fundacji (wg aktualnego wpisu 
w KRS) 

Imię i nazwisko Pełniona funkcja 

GRZEGORZ ANDRZEJ 
PIETRASZEWSKI 

PREZES ZARZĄDU 

ADAM IDEC WICEPREZES ZARZĄDU 
SZYMON JAN BIEŃKOWSKI WICEPREZES ZARZĄDU 
KATARZYNA ELŻBIETA 
HOFFMANN 

SEKRETARZ ZARZĄDU 

  
Określenie celów statutowych 
fundacji (ze statutu) 

Celem Fundacji jest działalność kulturalna i oświatowa na rzecz dzieci i 
młodzieży oraz propagowanie wśród nich kultury, sztuki, edukacji, aktywizacji 
zawodowej, integracji kulturalno-społecznej, a także wspomaganie rozwoju 
naukowego dzieci, młodzieży. 
Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1. organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej i edukacyjnej, 
2. organizowaniu przeglądów i festiwali filmowych, 
3. organizowanie programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, 
4. wspieranie aktywności artystycznej, poprzez organizowanie wystaw, 

imprez kulturalnych, wernisaży, pokazów, koncertów, konkursów, 
5. prowadzenie warsztatów, szkoleń, akcji społecznych, 
6. wspieranie i promowanie kina oraz kinematografii krajowej 

i światowej, 
7. działania na rzecz zwiększenia dostępności do kultury i wyrównania 

szans edukacyjnych, 
8. współpracę z artystami, nauczycielami, animatorami kultury, 

krytykami, psychologami, trenerami i wolontariuszami, 
9. współpracę z podmiotami krajowymi i zagranicznymi, w tym 

z organizacjami i instytucjami państwowymi, samorządowymi 
i pozarządowymi, sektorem gospodarczym i mediami, w tym 
podejmowanie starań o pomoc rzeczową i finansową, 

10. prowadzenie działalności naukowej i wydawniczej, 

za rok 2020_____________ 

 

mailto:kasia@bajkapanakleksa.pl


11. prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej, 
12. podejmowanie działań artystycznych i twórczych oraz wspieranie 

takiej działalności, 
13. podejmowanie innych działań służących realizacji celów statutowych  

Fundacji. 
 
 

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 okresie sprawozdawczym fundacja prowadziła faktyczną działalność statutową w zakresie:  
1. organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej i edukacyjnej, 
2. prowadzenie warsztatów, szkoleń, akcji społecznych, 
3. działania na rzecz zwiększenia dostępności do kultury i wyrównania szans edukacyjnych, 
4. organizowanie programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, 
5. prowadzenie działalności naukowej i wydawniczej, 
6. współpraca z podmiotami krajowymi i zagranicznymi, w tym z organizacjami i instytucjami 

państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi, sektorem gospodarczym i mediami, w tym 
podejmowanie starań o pomoc rzeczową i finansową, 

7. prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej. 
W/w działalność była prowadzona w formie odpłatnej oraz nieodpłatnej. 
 
Cele powyższe były realizowane za pośrednictwem poszczególnych projektów i inicjatyw: 

1. Kontynuacja działalności Uniwersytetu Dziecięcego Akademia Pana Kleksa- interdyscyplinarnego 
projektu bazującego na idei cyklicznych zajęć weekendowych, obejmujący kompleksowy program 
kreatywnych zajęć w ujęciu semestralnym. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów dla trzech grup 
wiekowych - 5-6, 7-9 i 10-12 lat. W ich prowadzenie angażują się lokalni naukowcy, artyści, 
popularyzatorzy wiedzy i specjaliści z czołowych śląskich uczelni. Fundacja współpracuje z Politechniką 
Śląską, Centrum Popularyzacji Nauki (Politechnika Śląska), Śląskim Uniwersytetem Medycznym, 
Akademią Sztuk Pięknych, Akademią Muzyczną i Uniwersytetem Ekonomicznym. Na warsztatach 
promowane są sztuki plastyczne, muzyka, ekologia, upcycling, astronomia, chemia, biologia, 
kulturoznawstwo, ekonomia, techniki uczenia się, sztuka wystąpień publicznych itd. Działalność 
prowadzona odpłatnie.  

2. Realizacja projektu „Bajka w domu”. W związku z pandemią koronowirusa Covid-2019 , Fundacja 
stworzyła cykl kreatywnych warsztatów i webinarów online dla rodzin pozostających w kwarantannie. 
Łącznie ukazały się 22 kilkuminutowe filmy, które zostały opublikowane na portalu YouTube.pl. Projekt 
został zrealizowany nieodpłatnie. 

3. Fundacja wspiera rozwój talentów także poprzez działalność wydawniczą. W 2020 roku wydała książkę 
dla dzieci „Adaś, Bebok i ZOO” autorstwa Gabrieli Świątek. ISBN: 978-8395-8880-0-7. 

4. W okresie pandemii Sars COV-2019 Fundacja zrealizowała jedno zadanie publiczne ze środków 
pozostających w dyspozycji Dyrektora Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w 
sieci. „Z kulturą za Pan Kleks” . W ramach projektu Fundacja Bajka Pana Kleksa stworzyła cykl 
programów edukacyjno-kulturalnych dla całej rodziny – „Z Kulturą za Pan Kleks” . Głównym celem 
projektu było stworzenie warunków dla uczestnictwa w kulturze poprzez opracowanie i upowszechnienie 
5 odcinków programu, którego odbiór nastąpił poprzez narzędzia on-line i e-book w okresie od czerwca 
do października 2020 oraz po zakończeniu projektu. Wspólnie z kulturoznawcami i ekspertami, zostało 
przygotowane show online, w którym prowadzone były rozmowy z dziećmi (gośćmi w studio) o 
zjawiskach kulturalnych. W każdym odcinku cyklu omawiano terminy z pogranicza kina, teatru, 
literatury czy kabaretu. Partnerzy medialni wydarzenia: TVP ABC, Polskie Radio Dzieciom, Dziennik 
Zachodni, Patronat Honorowy NCK (do grudnia 2019), Miasto Katowice, Metropolia GZM, Dziecko w 
Podróży, Silesia Dzieci, Kulturalny Bajtel, Czas Dzieci, Pomysłowi Rodzice. Liczba odbiorców cyklu: 
80.000. Gospodarzem programu był Profesor Ambroży Kleks. Kwota dofinansowania 35 700,66 PLN. 

5. Prowadzenie edukacyjnych warsztatów online podczas pandemii COVID-19. Zajęcia prowadzone 
podczas połączeń na żywo za pośrednictwem platformy ZOOM dla szkół, przedszkoli i ośrodków kultury. 
Warsztaty polegały na wcześniejszym przekazaniu listy rzeczy potrzebnych do aktywnego uczestnictwa, 
dzięki czemu uczestnicy po drugiej stronie ekranu mieli możliwość wykonywania doświadczeń 
chemicznych czy kreatywnego wykorzystania odpadów w ramach sztuki upcyklingu. Działalność 
prowadzona odpłatnie. 

 
Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych 



 
W 2020 roku Fundacja otrzymała 1 dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach 
programu Kultura w sieci. Kwota dofinansowania wyniosła 35.700,66 PLN. Szczegóły na temat projektu zostały 
opisane w punkcie 2, podpunkt 4. 

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  

90, 04, Z, DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH 
47, 19, Z, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH 
SKLEPACH 
58, 11, Z, WYDAWANIE KSIĄŻEK 
58, 14, Z, WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW 
58, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZ 
59, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW 
TELEWIZYJNYCH 
63, 12, , DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 
63, 99, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ 
NIESKLASYFIKOWANA 
68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONY 
91, 03, Z, DZIAŁALNOŚĆ HISTORYCZNYCH MIEJSC I BUDYNKÓW ORAZ PODOBNYCH ATRAKCJI 
TURYSTYCZNYCH 
 
4. Odpisy uchwał zarządu fundacji  

 
Uchwała nr 1  z dnia 02.12. 2020 roku 

Rady Fundacji  
pod nazwą: 

Fundacja Bajka Pana Kleksa  
z siedzibą w Gliwicach 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok 
 

„Rada Fundacji pod nazwą: Fundacja Pana Kleksa siedzibą w Gliwicach, w dniu dzisiejszym 
jednogłośnie zdecydowała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2019  
 
oraz 
 
o przeznaczeniu dodatniego wyniku finansowego w kwocie 15.113,05 zł na fundusz statutowy.” 

 
 

Uchwała nr 2 z dnia 02.12.2020 roku 
Rady Fundacji  

pod nazwą: 
Fundacja Bajka Pana Kleksa  

z siedzibą w Gliwicach 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego  za 2019 rok 

 
„Rada Fundacji pod nazwą: Fundacja Pana Kleksa siedzibą w Gliwicach, w dniu dzisiejszym 

jednogłośnie zdecydowała o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego za rok 2019” 
 
 
 

Uchwała nr 3 z dnia 10.12.2020 roku 



Rady Fundacji  
pod nazwą: 

Fundacja Bajka Pana Kleksa  
z siedzibą w Gliwicach 

w sprawie zmiany Statutu Fundacji 
„§ 1 

Rada Fundacji pod nazwą: Fundacja Bajka Pana Kleksa z siedzibą w Gliwicach, działając na podstawie § 24 
pkt 2. lit. b) oraz § 31 Statutu Fundacji, dokonuje zmiany Statutu Fundacji z dnia 25 września 2018 roku, z 
późniejszymi zmianami, w ten sposób, że jego § 3 w miejsce dotychczasowego otrzymuje nowe następujące 
brzmienie: 

„§ 3 
Siedzibą Fundacji jest miasto Katowice.”  

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”.  

 
 
 

Uchwała nr 4 z dnia 10.12.2020 roku 
Rady Fundacji  

pod nazwą: 
Fundacja Bajka Pana Kleksa  

z siedzibą w Gliwicach 
 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Fundacji 

„§ 1 
Rada Fundacji pod nazwą: Fundacja Bajka Pana Kleksa z siedzibą w Gliwicach, w dniu dzisiejszym 
przyjmuje nowy tekst jednolity Statutu Fundacji z dnia 25 września 2018 roku, z późniejszymi 
zmianami, uwzględniający zmiany objęte treścią uchwały nr 3 powyżej, o  treści określonej w załączniku nr 1 
do tego protokołu. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”. 
 
 

Uchwała nr 5 z dnia 10.12.2020 roku 
Rady Fundacji  

pod nazwą: 
Fundacja Bajka Pana Kleksa  

z siedzibą w Gliwicach 
w sprawie przyjęcia rezygnacji Członka Zarządu Fundacji 

„§ 1 
Rada Fundacji pod nazwą: Fundacja Bajka Pana Kleksa z siedzibą w Gliwicach, w dniu dzisiejszym 
przyjmuje rezygnację Członka Zarządu Fundacji Pani Magdy Ćwieląg, PESEL: 89081616188 z pełnionej 
przez nią funkcji Sekretarza Zarządu Fundacji. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”.  
 
 
 

Uchwała nr 6 z dnia 10.12.2020 roku 
Rady Fundacji  

pod nazwą: 
Fundacja Bajka Pana Kleksa  

z siedzibą w Gliwicach 
w sprawie powołania Członka Zarządu Fundacji  

 „§1 

Rada Fundacji pod nazwą: Fundacja Bajka Pana Kleksa z siedzibą w Gliwicach z dniem dzisiejszym 

powołuje Katarzynę Elżbietę Hoffmann PESEL: 88012312324 - do Zarządu Fundacji powierzając jej 

funkcję Sekretarza Zarządu Fundacji. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”.  
 
 
 
 



Uchwała zarządu z dnia 10 grudnia 2020 roku 
Fundacji pod nazwą:  

Fundacja Pana Kleksa siedzibą w Gliwicach  

 
„Zarząd Fundacji pod nazwą: Fundacja Pana Kleksa siedzibą w Gliwicach w dniu dzisiejszym 

wskazuje, że siedziba fundacji będzie się znajdować w Katowicach pod następującym adresem: 40-246 
Katowice, ul. Porcelanowa 23.”. 
 

Uchwała zarządu z dnia 10 grudnia 2020 roku 
Fundacji pod nazwą:  

Fundacja Pana Kleksa siedzibą w Gliwicach 
 
 
           

„Zarząd Fundacji pod nazwą: Fundacja Pana Kleksa siedzibą w Gliwicach w dniu dzisiejszym 
oświadcza, że, zgodnie z treścią § 20 pkt 3. lit. g) Statutu Fundacji, wyraża zgodę na zmianę Statutu Fundacji 
dokonaną na podstawie Uchwały Nr 3 Rady Fundacji w sprawie zmiany Statutu Fundacji, objętej 
protokołem sporządzonym w dniu 10 grudnia 2020 roku, zgodnie z którą § 3 Statutu Fundacji, w miejsce 
dotychczasowego otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Siedzibą Fundacji jest miasto Katowice.” 
 
 
 
 
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 217.780,89 PLN 0 0 

- ze spadku 0 0 0 

- z zapisu 0 0 0 

- z darowizn 0 0 0 

- środki pochodzące ze 
źródeł publicznych, w tym: 

- z budżetu jst 0 0 0 

- z budżetu państwa 40.700,66 PLN 0 0 

- inne 
(wskazać jakie) 

Usługi edukacyjne odpłatne w 
ramach celów statutowych 

92.953,65 PLN 0 0 

Informacja o wysokości odpłatnych świadczeń 
realizowanych przez fundację w ramach celów 
statutowych (z uwzględnieniem kosztów tych 
świadczeń) 

PRZYCHODY Z ODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ: 
92.953,65 PLN 
KOSZTY ICH ŚWIADCZEŃ: 104.053,93 PLN 

Jeżeli działalność gospodarcza była prowadzona 

Wynik finansowy z prowadzonej działalności 
gospodarczej  
 

- 9.439,45 PLN (STRATA) 

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

57% 

 
6. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym 

Koszty fundacji ogółem 

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

jakie) 
243.787,71 PLN 0 0 

a) koszty realizacji celów statutowych 155.303,17 PLN 0 0 

b) koszty administracyjne 
 

- czynsz 0 0 0 



 

- opłaty telefoniczne 
 

0 0 0 

- opłaty pocztowe 
 

0 0 0 

- inne 
(wskazać jakie) 

KSIĘGOWE, MARKETINGOWE, 
PŁACOWE 
 

155.303,17 PLN 0 0 

c) koszty działalności gospodarczej 
88.484,54 PLN 0 0 

d) pozostałe koszty  
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 
1 

Według zajmowanych stanowisk 

Stanowisko Liczba osób zatrudnionych 

SEKRETARZ ZARZĄDU 
 
 
 

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 60.593,73 PLN 

Nagrody 0 

Premie 0 

Inne świadczenia 0 

Wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w 
działalności gospodarczej 

0 

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 ROCZNE: 54.211,20 PLN 

Nagrody 0 

Premie 0 

Inne świadczenia 0 

d) Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia 
 
23.491,20 PLN 
 
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 

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. 4.208,19 PLN 

  

  

  

  

Kwoty zgromadzone w gotówce 0 

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 
 
 
URZĄDZENIA TECHNICZNE: 5.700,00 PLN 
 
 
j) Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 
sporządzanych dla celów statystycznych 
 
0 
 
8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, 
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności 
 
- 
 
 
 
 
 
9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także 
informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych 
Fundacja na dzień31.12.2020 r., miała zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od 
wynagrodzeń oraz VAT, a wobec ZUS z tytułu składek od wynagrodzeń na łączną kwotę 6.824,30 PLN. 
Zobowiązania są regulowane terminowo. W 2020 roku Fundacja składała co miesiąc deklaracje VAT do US i 
deklaracje do ZUS. Na koniec roku zostały złożone deklaracje PIT-11, PIT-4R i CIT- 8. 
 
 
 
 
 
 
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) 

- 

 

 

 

……………………………..……………….. 

podpis członka zarządu fundacji* 

 

 

 

 

 

…………………..………………………… 

podpis członka zarządu fundacji* 

 

 

Katowice, 31.12.2020 

 miejscowość, data         

 

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

inaczej. 
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