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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:
Jakub Lechowicz – Prezes Zarządu

Skład Rady Fundacji:
Edyta Żyła – Przewodnicząca Rady
Agnieszka Wasilewska – 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 2020 roku działalność Fundacji koncentrowała się w obszarach:
 Wsparcie placówek medycznych w walce z Covid-19
 Działalność charytatywna na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym
 Nauka i edukacja
 Kultura i tradycja
 Sport i zdrowie
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DAROWIZNY I WSPARCIE NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW:
Wartość pomocy przekazanej przez Fundację ARP w 2020 roku to ok. 7.000.000 zł.
Fundacja rozpatrzyła w tym czasie 193 wnioski o wsparcie. Pozytywnie zaopiniowała
137 projektów, przyznając dofinansowania na ich realizację. Przekazała również
66 darowizn, w tym na przeciwdziałanie i zwalczanie Covid-19.

WYSOKOŚĆ POMOCY W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH:
2 500 000,00
2 000 000,00
1 500 000,00
1 000 000,00

na walkę z Covid-19

500 000,00

pozostałe granty

styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień

0,00

ZASIĘG DOFINANSOWANYCH DZIAŁAŃ:
międzynarodowe
11%

lokalne
47%

ogólnopolskie
23%

regionalne
19%
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WSPARCIE DLA JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA
W WALCE Z COVID-19
Wybuch epidemii w 2020 roku wymagał pilnej pomocy dla szpitali zaangażowanych
w zwalczanie Covid-19. Fundacja ARP przeznaczyła na ten cel aż 3.500.000 zł
ze środków własnych, pochodzących z darowizny Fundatora. Darowizny otrzymały:
 Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
– 790.000 zł
 Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu – 546.000 zł
 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Białymstoku
– 460.000 zł
 Szpital Wojewódzki w Łomży – 460.000 zł
 Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła
II – 205 000 zł
 Regionalny Szpital w Kołobrzegu – 140.000 zł
 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie – 116.000 zł
 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim
– 85.000 zł
 Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. – 135.000 zł
 Zespół Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie – 100.000 zł
 Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie – 100.000 zł
 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu
– 205.000 zł
 Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu – 80.000 zł
 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy – 78.000 zł
(ostatnia darowizna zrealizowana w styczniu 2021 roku)
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WSPARCIE DLA PLACÓWEK MEDYCZNYCH
I OPIEKUŃCZYCH W WALCE Z COVID-19
Dodatkowe środki przeznaczone na wsparcie dla placówek szczególnie zagrożonych
Covid-19 Fundacja ARP pozyskała z wpłat spółek Grupy Kapitałowej ARP. W ramach
ogłoszonej zbiórki zebrano kwotę 555.900 zł. Darowizny otrzymały:
 Fundacja Instytutu Matki i Dziecka – 51.880 zł
 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze
– 90.000 zł
 Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach – 90.000 zł
 Szpital Kielecki Św. Aleksandra Sp. z o.o. – 50.000 zł
 Samorządowy Ośrodek Zdrowia w Miedzianej Górze z siedzibą
w Kostomłotach II – 5.000 zł
 Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego
– 45.000 zł
 Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach – 10.000 zł
 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagowie – 10.000 zł
 Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu – 40.000 zł
 Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta prowadzony przez Parafię
Rzymskokatolicką pw. Wniebowzięcia NMP w Zagórzu – 15.000 zł
 Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu – 20.000 zł
 Dom Pomocy Społecznej im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Mielcu
– 20.000 zł
 Stowarzyszenie Kocham Świętokrzyskie z przeznaczeniem dla domów
pomocy społecznej na terenie woj. świętokrzyskiego: DPS im. Florentyny
Malskiej w Kielcach, DPS w Zgórsku, Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta
i Gminy Jędrzejów, Klubu Seniora SENIORiTA w Nowinach – 20.000 zł
 Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu
Krajeńskim – 1.780 zł
 NZOZ "Lux-Med" Renata Celarek
Spółka Jawna z przeznaczeniem dla
personelu medycznego Hospicjum
Domowego w Mielcu, działającego
w ramach Poradni Leczenia Bólu
– 10.000 zł
 Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Gnojnie
– 10.000 zł
 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy we
Wrocławiu – 10.000 zł
 Centralny Szpital Kliniczny MSWiA
8
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WSPARCIE DLA NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYCH
Program „Uśmiech”
Prowadzony przez FARP od 2019 roku program na rzecz dzieci
i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym ma na celu
wyrównywanie szans i zapewnienie lepszego startu w dorosłość
podopiecznym placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Placówki, które otrzymały wsparcie w ramach programu:
 Domy dla Dzieci w Szymonowie – na zorganizowanie
dodatkowych zajęć dydaktycznych oraz rekreacyjnych
w okresie epidemii i zdalnej nauki
 Placówka Socjalizacyjna w Aleksandrowie Kujawskim
– na zakup rowerów miejskich oraz sprzętu do sali klubowej
 Domy Dziecka w Skopaniu – na wyjazd wakacyjny dla
wychowanków oraz zakup bramki do dezynfekcji
 Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci w Więcborku
– na wyposażenie aneksów kuchennych w Domu Dla Dzieci
nr 3 w Małej Cerkwicy
 Stowarzyszenie Domów dla Dzieci i Młodzieży „Bliżej
Marzeń” – na zakup sprzętu AGD dla czterech placówek
prowadzonych przez Centrum Administracyjne Domów
dla Dzieci i Młodzieży w Łoniowie
 Dom Dziecka w Mysłowicach im. św. Ojca Pio – na zakup
i montaż sprzętu do siłowni plenerowej dla wychowanków
 Dom Matki i Dziecka w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym z filią w Starachowicach
– na realizację projektu „Pokoje marzeń dzieci z Domu Dziecka”: zakup
wyposażenia i mebli wybranych przez dzieci do wyremontowanych pokoi
 Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
Intelektualnie w Tarnobrzegu prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr
Służebniczek Najświętszej Maryi Niepokalanie Poczętej Prowincja Tarnowska
– na budowę szybu windowego i montaż windy w budynku dostosowywanym do
potrzeb nowych podopiecznych
 Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w Radymnie: Dom pod Lipami
oraz Lipowy Zakątek – na organizację wycieczki edukacyjnej dla wychowanków
 Dom Dziecka „Ochronka im. Św. Brata Alberta” w Stalowej Woli – na realizację
projektu „Lepsze wykształcenie, lepszy start w przyszłość”: korepetycje z języków
obcych oraz matematyki dla podopiecznych
9

Sprawozdanie z działalności Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu za rok 2020

WSPARCIE DLA NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYCH
Działania na rzecz dzieci z ubogich rodzin oraz seniorów
Pomoc FARP trafia także do dzieci, które wychowują się w rodzinnych domach,
ale z powodu trudnej sytuacji materialnej lub miejsca zamieszkania mają utrudniony
start. Grupą objętą szczególną ochroną są również seniorzy oraz rodziny dotknięte
przez los, na przykład w wyniku tragicznych wypadków.
Wsparcie Fundacji ARP otrzymały między innymi:
 Stowarzyszenie Góry Szalonych Możliwości – na organizację bezpłatnych
półkolonii z warsztatami survivalowymi dla dzieci z gminy Janowice Wielkie
w województwie dolnośląskim
 Stowarzyszenie Centrum Działań Rewitalizacyjnych w Zabrzu – na organizację
bezpłatnych półkolonii sportowych dla dzieci z województwa śląskiego
 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 8 w Warszawie – na zakup sprzętu
sportowego, gier i zabawek edukacyjnych dla dzieci z rodzin zagrożonych
wykluczeniem społecznym, będących pod opieką placówki
 Fundacja Rodziny Duda im. Maksymiliana Duda – na realizację projektu
„Otwórz oczy, zobacz siebie”, obejmującego zajęcia psychologiczne i edukacyjne
dla młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych (główne cele warsztatów to: redukcja stresu,
pomoc w budowaniu poczucia własnej wartości, odkrywaniu własnego potencjału,
przekazanie wiedzy z zakresu komunikacji, zdrowego stylu życia, samorozwoju)
 Fundacja Rodzin Górniczych – na organizację warsztatów psychologicznych dla
wdów górniczych i matek, które straciły dzieci w wypadkach, oraz na wsparcie
finansowe rodzin, podopiecznych FRG, w okresie świąteczno-noworocznym
 Fundacja Przyszłość Pokoleń – na realizację projektu „Bezpieczny Senior”,
mającego w przystępny sposób edukować osoby starsze w zakresie różnego
rodzaju zagrożeń ze strony nieuczciwych firm i osób
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WSPARCIE DLA NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYCH
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
FARP angażuje się w projekty mające przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu osób
niepełnosprawnych. Priorytetem jest zwiększenie dostępu do życia społecznego
poprzez różnorakie formy rehabilitacji oraz rozwijanie kompetencji zawodowych.

Wsparcie Fundacji ARP otrzymały między innymi:
•

•
•
•

•

•

•

Fundacja Neuron+ – na 2. edycję ogólnopolskiej kampanii STOP Barierom,
akcji informacyjno-edukacyjnej skierowanej do osób z niepełnosprawnością,
ich rodzin, opiekunów, a także potencjalnych pracodawców – jej celem jest
przeciwdziałanie wykluczeniu zawodowemu, pokazanie możliwości i dostępności
usług oferowanych przez instytucje i firmy w celu poprawy jakości życia, wsparcie
i dostarczenie pracodawcom oraz niepełnosprawnym pracownikom rzetelnej
wiedzy dotyczącej aktualnych przepisów
Fundacja Gramy z Tobą – na remont i dostosowanie budynku oraz otwarcie
Zakładu Aktywności Zawodowej „Manufaktura Pietraszki” w Kielcach, w którym
zatrudnienie znalazło 30 osób niepełnosprawnych
Fundacja Make Possible – dofinansowanie na organizację turnusów
rehabilitacyjnych dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
Fundacja „Zobacz Mnie” – na budowę ogrodu sensorycznego na terenie
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidzących we Wrocławiu oraz
na renowację boiska w Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących
Środowiskowy Dom Samopomocy im. prof. Jana Władysława Piltza
w Aleksandrowie Kujawskim – dofinansowanie na zakup pojazdu do przewozu
osób niepełnosprawnych – ośrodek zapewnia wsparcie i rehabilitację
niepełnosprawnym, w tym osobom z zaburzeniami psychicznymi
Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło Grodzkie w Bielsku Białej
– na realizację projektu „Dostępne góry”, mającego na celu zwiększenie
dostępności turystyki górskiej dla osób niepełnosprawnych – w ramach projektu
odbyły się rajdy górskie w warunkach zimowych dla grup niewidomych
i słabowidzących narciarzy z PZN, wspieranych przez doświadczonych
instruktorów, wolontariuszy z Fundacji „Pogranicze bez Barier”
Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” przy Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym nr 2 w Płocku – na realizację projektu „My bliżej świata, świat
bliżej nas”, składającego się z cyklu praktycznych warsztatów, m.in. kulinarnych,
kosmetycznych, dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną różnego
stopnia oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi
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OBSZAR SPORT I ZDROWIE:
Dofinansowanie Fundacji ARP na zakupy specjalistycznego sprzętu medycznego
i ratowniczego otrzymały między innymi:








Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
– na zakup respiratora dziecięcego dla Oddziału Neonatologicznego
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej
– na zakup aparatów do hemodializy dla Oddziału Dializoterapii
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J.Bednarza
w Świeciu – na zakup elektroencefalografu
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel”
– na zakup urządzenia C-Eye II PRO do rehabilitacji pacjentów z różnorodnymi
zaburzeniami neurologicznymi, m.in z mózgowym porażeniem dziecięcym
Ochotnicza Straż Pożarna im. Księcia Adama Sapiehy w Krasiczynie
– dofinansowanie na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu – na zakup
skokochronu dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Mielcu
Stowarzyszenie Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami STORAT
– na wyposażenie ratowników w specjalistyczną odzież przeznaczoną do akcji
poszukiwawczo-ratowniczych
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OBSZAR SPORT I ZDROWIE:
Wsparcie Fundacji ARP na rozwój młodych talentów oraz promocję sportu i zdrowego
stylu życia wśród dzieci i młodzieży otrzymały między innymi:
 Fundacja Liderzy Sportu – na szkolenie sportowe szablistów Uczniowskiego
Klubu Sportowego Hajduczek Olsztyn, rywalizujących w ogólnopolskich turniejach
 Polski Związek Tenisowy – na stypendia dla młodych utalentowanych tenisistów
przyznawane w ramach „Narodowego Programu Upowszechniania Tenisa”
 Stowarzyszenie FKS Stal Mielec – na realizację projektu „Akademia Zdrowia FKS
Stal Mielec – w drodze do kadry”, dzięki któremu najmłodsi uczą się aktywnie
spędzać czas, biorąc udział w szkoleniach piłkarskich i zajęciach rekreacyjnych
 Klub Sportowy „Arkadia” – na działalność szkółki kolarskiej dla dzieci, w ramach
której zawodnicy uczestniczą w całorocznych treningach oraz zawodach kolarskich
 Polski Związek Żeglarski – dofinansowanie na organizację 21. edycji Gdynia
Sailing Days – międzynarodowych zmagań młodych żeglarzy z 20 klas regatowych
 Uczniowski Klub Sportowy „Top Dance” – na organizację Ogólnopolskiego
Turnieju Tańca Sportowego Top Dance Cup 2020, w którym w 28 kategoriach
tanecznych wystąpiły dzieci (od wieku przedszkolnego), młodzież oraz dorośli
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OBSZAR NAUKA I EDUKACJA:
W 2020 roku, który minął pod hasłem nauki zdalnej,
jednym z najistotniejszych zadań było przeciwdziałanie
wykluczeniu
z
systemu
edukacyjnego
uczniów
znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji materialnej.
Wsparcie Fundacji ARP otrzymały między innymi:
 szkoły podstawowe z Małopolski – na zakup sprzętu
komputerowego z przeznaczeniem dla najuboższych
uczniów do nauki zdalnej
 Zespół
Szkół
przy
Klinicznym
Szpitalu
Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej
w Rzeszowie – na zakup zestawów komputerowych
przeznaczonych do nauki zdalnej
 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
w Ustce – na zakup wyposażenia do pracowni
mechatroniki – do nauki programowania i sterowania
 Stowarzyszenie
„Poręba”
w
Nowej
Dębie
– na modernizację dwóch pracowni zawodowych
w Zespole Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
w Nowej Dębie
 Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych – na realizację
projektu edukacyjnego „Czas na wiedzę”: nauczanie
przedsiębiorczości, podstaw prawa oraz kompetencji
miękkich wśród uczniów szkół średnich
 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Żninie – na zakup
sprzętu komputerowego do pracowni języków obcych
 Stowarzyszenie L4G – na realizację projektu „Kokosza, grosz do grosza!”, którego
celem jest edukacja finansowa dzieci i młodzieży szkolnej – poprzez narzędzia
dostosowane do wieku, np. gry edukacyjne, dzieci poznają funkcje i wartość
pieniądza, rolę i sposoby oszczędzania, zarządzania budżetem, inwestowania
 Fundacja Rodziny Duda im. Maksymiliana Duda – na organizację „Turnieju
polonistycznego o pióro gżegżółki” – konkurs dla uczniów szkół średnich, obok
poszerzania wiedzy z zakresu ortografii, stawia sobie za cel zwiększenie
zainteresowania młodzieży poprawną komunikacją, kulturą języka i literaturą
 Fundacja Konkursu Historycznego Patria Nostra – dofinansowanie na organizację
V edycji Konkursu Historycznego Patria Nostra, skierowanego do młodzieży szkolnej
w Polsce, jak i polonijnej na całym świecie – celem konkursu jest propagowanie
wiedzy historycznej wśród młodych
 Bielskie Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny „Światło” – na realizację
projektu „Z programowaniem za pan brat” – zajęcia z podstaw programowania dla
dzieci ze szkół podstawowych przy użyciu robotów LEGO Education WeDo 2.0.
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OBSZAR KULTURA I TRADYCJA:
Wsparcie Fundacji ARP otrzymały między innymi:
 Moniuszkowskie Towarzystwo Kulturalne – dofinansowanie na organizację
58. Międzynarodowego Festiwalu Moniuszkowskiego w Kudowie-Zdroju, jednego
z najstarszych polskich festiwali muzycznych, poświęconego twórczości ojca polskiej
opery narodowej, w wykonaniu najlepszych artystów scen operowych
 Akademickie Stowarzyszenie Kultury „WAGANT” – dofinansowanie na
organizację Międzynarodowego Festiwalu Maj z Muzyką Dawną – Edycja Jesienna,
wydarzenia, które przyciąga melomanów na Dolny Śląsk od niemal 30 lat
 Stowarzyszenie „Inicjatywa Kulturalna Bard” – na organizację XV Festiwalu
Piosenek Jacka Kaczmarskiego „Źródło wciąż bije” w Bydgoszczy, skierowanego do
młodych wykonawców i miłośników utworów wielkiego barda
 Fundacja im. Przemysława Gintrowskiego – dofinansowanie na organizację
koncertu galowego „Gintrowski – a jednak coś po nas zostanie” popularyzującego
twórczość kompozytora, muzyka, jednego z bardów Solidarności
 Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski – na monograficzną wystawę
rzeźbiarki Ludwiki Ogorzelec, artystki, która od kilku już dekad realizuje i prezentuje
na całym świecie swoje oryginalne prace – wielkoformatowe ażurowe struktury
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OBSZAR KULTURA I TRADYCJA:
Wsparcie Fundacji ARP otrzymały między innymi :










Stowarzyszenie Pokolenie – na kolejny etap projektu digitalizacji głównych
polskich nekropolii kresowych: opracowanie dokumentacji stu kwater Cmentarza
Łyczakowskiego we Lwowie wraz z jej umieszczeniem na stronie internetowej
www.lwow1918.pl, gdzie można odbyć wirtualny spacer
Towarzystwo Miłośników Kultury Kresowej – na renowację nagrobków na
polskich cmentarzach na Ukrainie, w Starym Siole i Zimnej Wodzie – projekt
realizowany przez grupy wolontariuszy przy udziale konserwatora zabytków
Fundacja Pogoń Lwów – na realizację projektu „Wsparcie działań w zakresie
kultury i edukacji wśród Polaków zamieszkujących na dawnych Kresach RP”: cykl
zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z polskich szkół zza wschodniej granicy
– projekt służy popularyzowaniu języka polskiego, kultury, polskiej historii i tradycji,
jest także wsparciem dla polskich ośrodków edukacyjnych na dawnych Kresach
Fundacja Instytut Nowych Mediów
– dofinansowanie na realizację projektu
„Opowiadamy Polskę światu – w 40.
rocznicę
powstania
Solidarności”,
w ramach projektu najważniejsze tytuły
prasowe na świecie przypomniały na
swych łamach wydarzenia, które miały
istotny wpływ nie tylko na historię Polski,
ale
i
świata,
wyjątkową
rolę
„Solidarności” i jej wkład w upadek
komunizmu w naszym regionie Europy
Fundacja im. Macieja Frankiewicza
– na szkolenie dla przyszłych kadetów
Oddziału Ułanów Miasta Poznań
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PROGRAMY URUCHOMIONE W 2020 ROKU
Program „Ku Waszej pamięci, Żołnierze Wyklęci”
W ramach akcji pomoc w postaci paczek z żywnością oraz środkami ochrony
osobistej dotarła do dawnych żołnierzy w siedmiu województwach.
Częścią programu było także zarejestrowanie wspomnień – niezwykłych historii
nieprzeciętnych postaci. Wśród przeprowadzonych wywiadów jest między innymi
rozmowa z prof. Wojciechem Narębskim – uczestnikiem bitwy pod Monte Cassino,
ostatnim żyjącym w Krakowie żołnierzem II Korpusu Armii gen. Andersa, słynnej 22.
Kompanii Zaopatrywania Artylerii. To w jej szeregach znalazł się wyjątkowy
„żołnierz” – niedźwiedź Wojtek. Niedźwiadek przygarnięty przez żołnierzy w Iranie,
pokonał z nimi cały szlak wojenny, przechodząc do historii. Prof. Narębski, „Mały
Wojtek”, był jednym z jego opiekunów. Po wojnie profesor poświęcił się karierze
naukowej w dziedzinie geochemii i petrologii. Przez lata związany był
z Uniwersytetem Jagiellońskim. I pomimo swoich 96 lat, wciąż stara się być
aktywny naukowo. Angażował się także jako działacz społeczny.
Ostatnim z elementów realizowanego przez Fundację ARP programu „Ku
Waszej pamięci, Żołnierze Wyklęci” było sprzątanie i dekorowanie grobów oraz
budowa dwóch nagrobków w miejscu mogił ziemnych.
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INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:
Fundacja ARP nie prowadziła działalności gospodarczej w 2020 roku.

INFORMACJA O UZYSKANYCH PRZYCHODACH:
Przychody Fundacji w okresie sprawozdawczym wyniosły ogółem 8 055 900 zł:
 7 500 000 zł – darowizny Fundatora (w tym 3 500 000 zł na walkę z Covid-19)
 555 900 zł – darowizny Spółek Grupy Kapitałowej ARP (na walkę z Covid-19)

INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH:
Koszty Fundacji w 2020 roku wyniosły ogółem 7 354 619,87 zł, w tym:
 6 975 026,50 zł – na działalność statutową
 379 593,37 zł – koszty administracyjne

INFORMACJA O ZATRUDNIENIU:
Na koniec 2020 roku w Fundacji ARP zatrudnione były 2 osoby (przy wykorzystaniu
1 etatu):
 Prezes Zarządu
 Koordynator programów

INFORMACJA O WYNAGRODZENIACH:
Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez Fundację w okresie
sprawozdawczym (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) wyniosła 365 672,29 zł,
w tym:
 190 707,68 zł – wynagrodzenia członków Zarządu i innych organów Fundacji
 111 233,81 zł – wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę pracowników Fundacji
 63 730,80 zł – z tytułu umów zlecenie (w czasie realizowania programu „Ku
Waszej pamięci, Żołnierze Wyklęci”
W 2020 roku wypłacono nagrody w łącznej wysokości 16 251,30 zł (kwota brutto
wraz z pochodnymi od wynagrodzeń)
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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 953 151,79 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 31.12.2020 roku Fundacja wykazywała zobowiązania z tytułu rozliczeń
publiczo-prawnych w kwocie 22 333,20 zł, na które składają się:
 podatek PIT-4 w kwocie 13 851,00 zł za grudzień 2020 roku, którego termin wpłaty
upływał z dniem 20.01.2021 r.
 składki ZUS w łącznej kwocie 8 482,20 zł za grudzień 2020 roku, których termin
wpłaty upływał z dniem 15.01.2021 r.

INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH W FUNDACJI
KONTROLACH:
W 2020 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 2020 roku 111 uchwał. Uchwałami
przyjmowane były programy, zawierane umowy, a także rozliczenia beneficjentów.
Rada Fundacji spotkała się na dziewięciu posiedzeniach i podjęła ogółem 21 uchwał.
Uchwały dotyczyły przyjęcia kolejnych sprawozdań kwartalnych i rocznych
z działalności Fundacji oraz zgody na uruchomienie programów.
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