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DANE FUNDACJI:
Nazwa: Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu
Adres siedziby: ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

Strona internetowa: https://fundacja.arp.pl
Adres poczty elektronicznej: poczta@fundacja.arp.pl
Tel. 604 644 273
Nr KRS: 0000765394
NIP: 7010900039
REGON: 382226320

ORGANY FUNDACJI:
Skład Zarządu Fundacji:
Agnieszka Wasilewska – Prezes Zarządu

Skład Rady Fundacji:
Edyta Żyła – Przewodnicząca Rady
Jakub Lechowicz – Członek Rady
Miłosz Marczuk – Członek Rady
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POWSTANIE FUNDACJI:
Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu ustanowiona została przez Fundatora
– Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. aktem notarialnym z dnia 04.12.2018 roku.
Fundacja została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu
04.01.2019 roku. Swoją działalność statutową organizacja rozpoczęła w pełnym
zakresie po 15.03.2019 roku, kiedy uruchomiona została strona internetowa
Fundacji, umożliwiająca składanie wniosków o dofinansowanie.

INFORMACJE O FUNDATORZE:
Agencja Rozwoju Przemysłu z siedzibą w Warszawie jest spółką akcyjną
w nadzorze Prezesa Rady Ministrów ze 100-procentowym udziałem Skarbu
Państwa. Powstała w 1991 roku. Od początku swego istnienia wspiera
przedsiębiorstwa w prowadzeniu i rozwijaniu działalności, a także w realizacji
procesów
restrukturyzacji,
odgrywając
ważną
rolę
w
zwiększaniu
konkurencyjności polskiej gospodarki. Szeroki wachlarz instrumentów wsparcia
obejmuje zarówno produkty finansowe, jak i pozafinansową pomoc w realizacji
przedsięwzięć, m.in. poprzez udostępnianie terenów inwestycyjnych i obiektów
produkcyjnych w ramach zarządzanych przez ARP Specjalnych Stref
Ekonomicznych. Spółka łączy także partnerów zainteresowanych nawiązaniem
współpracy przy realizacji projektów innowacyjnych. Jednym z ważnych
elementów strategii ARP jest społeczna odpowiedzialność biznesu.
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CELE STATUTOWE FUNDACJI:
Celami Fundacji są działania na rzecz dobra wspólnego w zakresie:
 społecznej odpowiedzialności biznesu,
 pomocy społecznej,
 pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych oraz osobom poszkodowanym
podczas pracy w przemyśle,
 wsparcia placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 wyrównywania szans,
 ochrony i promocji zdrowia, w tym ratownictwa i ochrony ludności,
 wsparcia kultury fizycznej i osób z niepełnosprawnością,
 ochrony środowiska, szczególnie na obszarach przemysłowych i
poprzemysłowych,
 rozwoju wspólnot społecznych,
 wsparcia rozwoju gospodarczego, w tym wspieranie innowacyjności,
 wolontariatu,
 działalności charytatywnej,
 nauki i edukacji, w tym w zakresie przemysłu, technologii i innowacji,
 edukacji obywatelskiej, w tym nieodpłatnej edukacji prawnej,
 podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej oraz rozwoju
świadomości narodowej i kulturowej.

GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁANIA:
W 2019 roku działalność Fundacji koncentrowała się w ramach trzech głównych
obszarów:
 Nauka i edukacja
 Kultura i tradycja
 Sport i zdrowie
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DAROWIZNY I WSPARCIE DLA PROJEKTÓW:
W 2019 roku do Fundacji wpłynęło 141 wniosków o wsparcie na realizację zadań
społecznych. Pozytywnie zostało zaopiniowanych 105 projektów. Fundacja
przyznała także darowizny na działalność statutową organizacji NGO. Projekty,
dofinansowane ze środków Fundacji, miały bardzo różną skalę, charakter, zasięg,
wszystkie jednak wpisywały się w cele i obszary działania Fundacji.
Wśród podmiotów, które otrzymały wsparcie Fundacji były:
 domy dziecka
 szpitale i hospicja
 ośrodki socjoterapii
 kluby sportowe dla dzieci i młodzieży
 kluby seniora
 szkoły
 jednostki samorządu terytorialnego
 organizacje NGO

ZASIĘG DOFINANSOWANYCH DZIAŁAŃ:

UDZIAŁ PROCENTOWY

międzynarodowe
22%
ogólnopolskie
16%

lokalne
52%

regionalne
10%
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OBSZAR NAUKA I EDUKACJA:
Wsparcie Fundacji ARP otrzymały między innymi:
 Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej na działalność
Studenckiego Koła Naukowego Politechniki Łódzkiej Lodz Solar Team – zespół
Lodz Solar Team od 5 lat pracuje nad konstrukcją pojazdów napędzanych
energią słoneczną. W październiku studenci wraz ze zbudowanym przez siebie
samochodem Eagle Two wzięli udział w odbywającym się w Australii Bridgestone
World Solar Challenge 2019 – największym na świecie wyścigu samochodów
napędzanych energią słoneczną. Na starcie stanęły 43 drużyny, reprezentujące
najlepsze uczelnie z całego świata. Jury doceniło starania polskiego zespołu
– Lodz Solar Team zajął drugie miejsce w kategorii praktyczność samochodu.
 Zespół Szkół nr 41 w Warszawie na działalność Rady Rodziców – Szkolna
Drużyna Kreatywności, złożona z siedmiu uczniów szkoły podstawowej, po
dojściu do finału Ogólnopolskiej Olimpiady Kreatywności, zyskała możliwość
uczestniczenia w organizowanej w USA Światowej Olimpiadzie Destination
Imagination. Wyjazd do Kansas City był dla dzieci niezwykłym doświadczeniem.
Polska reprezentacja zajęła 12 miejsce na ponad 200 drużyn z całego świata.
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OBSZAR NAUKA I EDUKACJA:
 Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Czarnym Borze – z okazji Dnia Dziecka na
stadionie gminnym w Czarnym Borze zorganizowany został piknik „Naukowy
zawrót głowy”. Na małych pasjonatów nauki czekały pokazy z ciekłym azotem,
magia z suchym lodem, świat robotów, optyczne zagadki i pasjonujące
eksperymenty z różnych dziedzin nauki. W pikniku wzięło udział około 700 dzieci
– najmłodszych mieszkańców tej wiejskiej gminy.
 Zespół Szkół w Zdziechowicach – 45 podopiecznych placówki: przedszkolaków,
uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum uczestniczyło w wycieczce
edukacyjnej do Warszawy. Dzieci zwiedziły m.in. Muzeum Fryderyka Chopina,
Muzeum Powstania Warszawskiego, Stare Miasto, Łazienki Królewskie.
Większość uczniów po raz pierwszy miała okazję odwiedzić stolicę.
 Państwowa Szkoła Muzyczna w Mielcu – sfinansowano udział szkolnego
kwartetu smyczkowego w warsztatach organizowanych w ramach Mistrzowskich
Kursów „Mistrz i uczniowie” w Pałacu w Rybnej.
 Szkoła Podstawowa Specjalna nr 244 w Warszawie – otrzymała wsparcie na
zakup dwóch tablic interaktywnych. Z narzędzi dydaktycznych, wspomagających
przyswajanie wiedzy i terapię, korzystać będzie stu uczniów placówki.
 Fundacja Świętego Mikołaja – od kilku lat Fundacja wspiera aktywnych uczniów,
którzy działają na rzecz lokalnej społeczności i chcą rozwijać swoje liderskie
kompetencje. W 2019 r. odbyła się 5. już edycja programu Lider – lubię to!
30 dziewcząt i chłopców w wieku 16-20 lat z całej Polski, wyłonionych w procesie
rekrutacji, przeszło profesjonalne szkolenie podczas wakacyjnej 10-dniowej
Letniej Szkoły Młodych Liderów. Zdobytą wiedzę uczestnicy wykorzystali,
realizując autorskie projekty w swoich miejscowościach. Efekty ich działań
prezentowane były i omawiane przez tutorów podczas Zimowej Szkoły Liderów.
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OBSZAR KULTURA I TRADYCJA:
Wsparcie Fundacji ARP otrzymały między innymi:
 Centrum Spotkania Kultur w Lublinie – w czerwcu 4 dni muzycznych wrażeń
zapewniły lubelskiej publiczności 6. Prezentacje Form Muzyczno-Teatralnych
„Dźwięki Słów”. W ramach festiwalu odbyło się kilkadziesiąt wydarzeń
artystycznych: koncerty, spektakle muzyczne, wystawy. Ogromna większość
wydarzeń dostępna była dla widzów bezpłatnie.
 Akademickie Stowarzyszenie Kultury „WAGANT” – Międzynarodowy Festiwal
Maj z Muzyką Dawną zagościł już po raz 28. w historycznych wnętrzach
i kościołach Wrocławia, a także kilku innych dolnośląskich miejscowości.
Wydarzenie to prawdziwa uczta dla melomanów oraz forum promujące
wykonawców muzyki dawnej, zarówno tych uznanych, jak i młode talenty.
 Fundacja im. Przemysława Gintrowskiego – celem organizacji jest popularyzacja
twórczości kompozytora, muzyka i barda Solidarności, a także promocja
talentów muzycznych, wspieranie edukacji muzycznej. 9 grudnia w Warszawie
odbył się kolejny koncert galowy „Gintrowski – a jednak coś po nas zostanie”.
 Stowarzyszenie „Inicjatywa Kulturalna Bard” – od 9 lat realizuje Festiwal
Widzących Duszą "Muzyka otwiera oczy”, który ma przełamywać bariery
i promować talenty muzyczne i wokalne osób z dysfunkcją wzroku.
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OBSZAR KULTURA I TRADYCJA:
 Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” – na realizację projektu
Międzynarodowe Spotkanie Młodych. Wspólne warsztaty muzyczne dla młodych
artystów muzyków polskiego pochodzenia z Litwy, Białorusi i Ukrainy oraz ich
rówieśników z Polski, zakończyły się galowym koncertem w Galerii Porczyńskich
w Warszawie. Przedsięwzięcie miało promować także wybitną twórczość
Polaków urodzonych na Kresach: Stanisława Moniuszki, Mieczysława
Karłowicza, Ignacego J. Paderewskiego, Wojciecha Kilara, Czesława Niemena.
 Niemczański Ośrodek Kultury – organizator Dolnośląskich Dożynek
Wojewódzkich 2019. Impreza przyciągnęła kilka tysięcy osób. Tradycyjne wieńce
dożynkowe zaprezentowali w barwnym korowodzie przedstawiciele 20 powiatów.
Publiczność miała także okazję obejrzenia rękodzieła ludowego, wysłuchania
koncertów, smakowania tradycyjnych lokalnych produktów kulinarnych.
 Fundacja Odnowy Ziemi Noworudzkiej – na projekt „Patriotycznie z Polakami na
Łotwie” złożyły się trzy koncerty wykonane przez polskich artystów: w Szkole
Polskiej w Rydze, w Szkole Polskiej w Rezekne oraz w Jekabpils.
 Piotr Piasecki, przedsiębiorca, specjalista z branży marketingu i komunikacji
– społecznie podjął się organizacji wydarzenia „Sense Poland”
w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku w związku z 80. rocznicą
wybuchu II Wojny Światowej. Projekt realizowany był we współpracy z czołowymi
polskimi instytucjami kultury: Zamkiem Królewskim, Muzeum Łazienki
Królewskie, Narodowym Instytutem Dziedzictwa, Narodowym Archiwum
Cyfrowym. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele opiniotwórczych środowisk
amerykańskich. Multimedialna prezentacja, projekcja filmu „Korespondent Bryan”
oraz wystawa zewnętrzna na ogrodzeniu budynku Konsulatu RP przypomniały
niszczenie okupowanej Warszawy i dotkliwe straty, jakie poniosła kultura polska.
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OBSZAR SPORT I ZDROWIE:
Wsparcie Fundacji ARP otrzymały między innymi:
 Fundacja Instytutu Matki i Dziecka – od maja 2019 roku Fundacja prowadzi akcję
„Dołóż się do łóżka!”, której celem jest zebranie funduszy na zakup nowych łóżek
szpitalnych do wyremontowanych już oddziałów Instytutu Matki i Dziecka,
cenionego ośrodka badawczego, placówki, która zapewnia ochronę zdrowia
matek i dzieci na każdym etapie ciąży i dzieciństwa.
 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sanoku – otrzymał
dofinansowanie na wyposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
w wysoce specjalistyczne łóżka szpitalne. Placówka ta świadczy największą ilość
hospitalizacji na szpitalnym oddziale ratunkowym w rejonie Bieszczad.
 Fundacja im. Brata Alberta – od 25 lat organizacja realizuje misję, jaką jest
niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym intelektualnie. Działania Fundacji
obejmują prowadzenie domów stałego pobytu, domów dziennego pobytu,
warsztatów
terapii
zajęciowej,
świetlic
terapeutycznych,
ośrodków
adaptacyjnych. Jedną z 32 prowadzonych placówek jest Warsztat Terapii
Zajęciowej „Karczemka” w Otłoczynie k/Torunia, który otrzymał dofinansowanie
na zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
 Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” przy Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym nr 2 w Płocku – zrealizowało warsztaty kulinarne i mydlane dla
podopiecznych w ramach projektu „Niepełnosprawni działają, o zdrowie dbają”.
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OBSZAR SPORT I ZDROWIE:
 Stowarzyszenie Centrum Odkrywania Młodych Talentów 2012 – utalentowani
mali zawodnicy, podopieczni Comt Coaching Club z Bolesławca zyskali
możliwość wyjazdu na camp piłkarski w SL Benfica w Portugalii, gdzie szkolili się
pod okiem najlepszych trenerów. Mieli także okazję zmierzyć się z
reprezentacjami szkółek piłkarskich najlepszych europejskich klubów w znanym
turnieju Ibercup. Polacy szli jak burza, a w kategorii U10 sięgnęli po złoto!
 Polski Związek Tenisowy – realizuje Narodowy Program Upowszechniania
Tenisa – Tenis 12, oferujący wsparcie finansowe dla zawodników osiągających
najlepsze wyniki w kategorii wiekowej do lat 12. Dofinansowanie pozwoliło na
przyznanie indywidualnych stypendiów 10 zawodnikom z różnych części Polski.
 Polski Związek Żeglarski – jest organizatorem międzynarodowego festiwalu
żeglarskiego Volvo Gdynia Sailing Days. Jubileuszowa 20. edycja przyciągnęła
w 2019 roku ok. 1300 zawodników z 27 krajów, którzy wystartowali w kilkunastu
konkurencjach. Impreza znalazła się w trójce finalistów Nagród Biznesu
Sportowego DEMES 2019 w kategorii Event Marketing.
 Stowarzyszenie FKS Stal Mielec – mali zawodnicy skorzystali z bezpłatnego
letniego wypoczynku na obozie sportowym w Ślesinie k. Konina. Oprócz
codziennych treningów piłkarskich dzieci uczestniczyły w zajęciach
z kajakarstwa, surfingu, brały udział w grach terenowych.
 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 8 w Warszawie – dzięki dofinansowaniu
podopieczni mogą cieszyć się nowym sprzętem sportowym. Aktywność fizyczna
pozwala dzieciom łatwiej wracać do równowagi psychicznej.
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PROGRAMY URUCHOMIONE W 2019 ROKU:
Program „Uśmiech”
Celem programu jest wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z domów dziecka.
Zależy nam, by zadbać o równy i godny start dla młodych ludzi, którzy nie mieli
możliwości znaleźć się w pełnych i kochających rodzinach. Ze środków Fundacji
finansowane są m.in.: terapie stymulujące prawidłowy rozwój dzieci, pobyty
wychowanków na obozach wakacyjnych, udział w wycieczkach, warsztatach,
a także poprawa warunków lokalowych i funkcjonalności obiektów.
Placówki, które otrzymały wsparcie w ramach programu:
 Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Wiosna” w Krzydlinie
Małej – na przebudowę i adaptację starego budynku pralni na salę do ćwiczeń
gimnastycznych i zabaw dla dzieci
 Stowarzyszenie Domy Dziecka w Skopaniu – udział wychowanków
w socjoterapeutycznym obozie żeglarskim
 Dom Dziecka w Wolicy – na wycieczkę turystyczno-krajoznawczą do Krakowa
 Dom Dziecka w Rypinie – na organizację zajęć terapii neurologopedycznej dla
wychowanków
 Dom dla Dzieci im. Sybiraków w Szymonowie – pobyt podopiecznych na
obozach nad morzem i nad jeziorem, zakup sprzętu biwakowego i sportowego
oraz zatrudnienie ratownika czuwającego nad bezpieczeństwem dzieci podczas
letniego wypoczynku
 Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świdnicy – wycieczka
edukacyjna do Torunia, warsztaty, zwiedzanie m.in. Centrum Popularyzacji
Kosmosu, skansenu etnograficznego
 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci im. Jana Pawła II w Jaszkotlu
– dostosowanie budynku ZOL do przepisów PPOŻ i BHP, poprawa warunków
pobytu w placówce niepełnosprawnych dzieci
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PROGRAMY URUCHOMIONE W 2019 ROKU:
Program „Polska opowieść o 1 września 1939 r. – prawda
historyczna w przestrzeni internetowej”.
Założeniem programu było upamiętnienie 80. rocznicy wybuchu II wojny
światowej oraz rozpropagowanie w Polsce i na świecie, w ramach jednej spójnej
kampanii, materiałów informacyjnych na temat wojny obronnej Polski prowadzonej
we wrześniu 1939 roku, przygotowywanych przez wiele instytucji oraz organizacji
pozarządowych. Program realizowany był poprzez internetową kampanię
informacyjną, prowadzoną przez Agencję Whites, promującą szereg wydarzeń
m.in. wystawy IPN „Ukradzione dzieciństwo” oraz „Between the Walls” czy
wystawę MSZ „Rocznica”. Istotnym elementem kampanii był projekt „Opowiadamy
Polskę”, w ramach którego najbardziej wpływowe pisma opinii: „Le Figaro”
i „L’Opinion” (Francja), „The Washington Post” i „Chicago Tribune” (Stany
Zjednoczone), „Sunday Express” (Wielka Brytania), „Die Welt” (Niemcy), „El
Mundo” (Hiszpania), „Le Soir” (Belgia) oraz polski miesięcznik opinii „Wszystko co
Najważniejsze” przypomniały pierwsze strony gazet z 1 września 1939 r. oraz
opublikowały teksty autorstwa polskich intelektualistów przybliżające światu
wydarzenia sprzed 80 lat. Czytelnicy mogli poznać ten ważny rozdział polskiej
historii. Działalność rozpoczęło także „Ministerstwo Bohaterów” – akcja, nad którą
honorowy patronat objął premier Mateusz Morawiecki. Celem akcji, realizowanej
we współpracy z marką Red Is Bad, było przybliżenie sylwetek bohaterów okresu
II wojny światowej – zarówno tych znanych na całym świecie, jak i tych, o których
słyszeli tylko ich najbliżsi.
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WOLONTARIAT PRACOWNICZY:
Wspólna pomoc dla dzieci z Szymonowa
W ramach wolontariatu pracowniczego 21.05.2019 roku Fundacja ogłosiła wśród
pracowników Agencji Rozwoju Przemysłu zbiórkę darów na rzecz Domu dla
Dzieci im. Sybiraków w Szymonowie koło Ostródy. Zebrane dary, m.in. słodycze
i inne produkty spożywcze, ubrania, przybory szkolne, środki czystości, zostały
dostarczone do Szymonowa przez pracowników Fundacji 12.06.2019 roku,
a darczyńcy mogli zapoznać się z relacją z wizyty w placówce. Miejsce to ujmuje
nie tylko wyjątkową atmosferą i pięknym otoczeniem, ale także swoją niezwykłą
historią. To do tego właśnie domu w czerwcu 1946 roku, po kilku tygodniach
podróży w bydlęcych wagonach, dotarła dziewięćdziesięcioosobowa grupa sierot
z Kazachstanu, których rodzice zostali przymusowo wywiezieni w tamte rejony
Związku Radzieckiego i pozostali tam już na zawsze. W 1985 roku odbył się
w Szymonowie I Zjazd Sybiraków, w którym uczestniczyło siedemdziesięcioro
pierwszych wychowanków. Potem były kolejne zjazdy. W dniu 03.07.1993 r.
placówkę uroczyście nazwano Domem dla Dzieci im. Sybiraków w Szymonowie.
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INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:
Fundacja ARP nie prowadziła działalności gospodarczej w 2019 roku.

INFORMACJA O UZYSKANYCH PRZYCHODACH:
Przychody Fundacji w okresie sprawozdawczym wyniosły ogółem 3 007 385,28 zł:
 3 000 000,00 zł – z darowizn od Fundatora
 7 385,28 – odsetki z lokat bankowych

INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH:
Koszty Fundacji w 2019 roku wyniosły ogółem 2 768 156,94 zł, w tym:
 2 447 215,27 zł – na działalność statutową
 306 181,67 – koszty administracyjne (10,3% budżetu Fundacji)
 14 760,00 – marketing i promocja

INFORMACJA O ZATRUDNIENIU:
W Fundacji ARP zatrudnione są 2 osoby (przy wykorzystaniu 2 etatów):
 Prezes Zarządu
 Koordynator programów

INFORMACJA O WYNAGRODZENIACH:
Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez Fundację w okresie
sprawozdawczym (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) wyniosła 283 889,64 zł,
w tym:
 175 375,66 zł – wynagrodzenia członków Zarządu i innych organów Fundacji
 76 011,38 – wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę pracownika Fundacji
 32 502,60 – z tytułu umów zlecenie (w czasie realizowania programu „Polska
opowieść o 1 września 1939 r.”
Nagród, premii i innych świadczeń w 2019 roku nie wypłacono.
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INFORMACJA O UDZIELONYCH PRZEZ FUNDACJĘ POŻYCZKACH
PIENIĘŻNYCH:
W okresie sprawozdawczym Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych.

INFORMACJA O ŚRODKACH FUNDACJI:
Na koniec roku sprawozdawczego na rachunku bankowym Fundacji w Banku
Gospodarstwa Krajowego znajdowała się kwota 16 210,10 zł. Fundacja miała
również w BGK założoną lokatę w wysokości 240 000 zł.
Fundacja nie zgromadziła natomiast żadnych środków w gotówce, nie nabyła w roku
sprawozdawczym obligacji, nieruchomości ani innych środków trwałych.

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ
PODMIOTY PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE:
W roku sprawozdawczym Fundacja nie prowadziła takiej działalności.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH FUNDACJI Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH
ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH ORAZ W SPRAWIE SKŁADANYCH
DEKLARACJI PODATKOWYCH:
Fundacja była zobowiązana do złożenia deklaracji PIT-4R oraz deklaracji CIT-8 za
rok objęty sprawozdaniem.
Na dzień 31.12.2019 roku Fundacja wykazywała zobowiązania z tytułu rozliczeń
publiczo-prawnych w kwocie 14 390,49 zł, na które składają się:
 podatek PIT-4 w kwocie 3 290,00 za grudzień 2019 roku, którego termin wpłaty
upływał z dniem 20.01.2020 r.
 składki ZUS w łącznej kwocie 11 100,49 zł za grudzień 2019 roku, których termin
wpłaty upływał z dniem 20.01.2020 r.

INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH W FUNDACJI
KONTROLACH:
W 2019 roku nie przeprowadzono kontroli w Fundacji.
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INFORMACJA CZY FUNDACJA JEST INSTYTUCJĄ OBOWIĄZANĄ
W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 ROKU O
PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ O FINANSOWANIU
TERRORYZMU (Dz.U. poz. 723, 1075, 1499 i 2215)
Fundacja ARP nie jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca
2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz o finansowaniu terroryzmu.

INFORMACJA O PRZYJĘCIU LUB DOKONANIU PRZEZ FUNDACJĘ
PŁATNOŚCI W GOTÓWCE O WARTOŚCI RÓWNEJ LUB
PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ 10 000 EURO.
W roku sprawozdawczym Fundacja nie przyjęła ani nie dokonała płatności w gotówce
o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro.

INFORMACJA O LICZBIE ODBYTYCH POSIEDZEŃ I PODJĘTYCH
UCHWAŁ:
Jednoosobowy Zarząd Fundacji podjął w 2019 roku 98 uchwał. Uchwałami
przyjmowane były wszystkie nowe dokumenty Fundacji, uruchomione programy,
wszystkie zawierane umowy, a także rozliczenia beneficjentów.
Rada Fundacji spotkała się na ośmiu posiedzeniach i podjęła ogółem 10 uchwał.
Uchwały dotyczyły przyjęcia kolejnych sprawozdań z działalności Fundacji,
zatwierdzenia Strategii Rozwoju Fundacji ARP na lata 2019-2020, zgody na
uruchomienie programów, przyjęcia zmian w Statucie Fundacji.
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