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Wprowadzenie
Nazwa Fundacji: Fundacja Court Watch Polska

Siedzibą Fundacji jest miasto Toruń, adres siedziby: ul. Szosa Chełmińska 54/2, 87-100 Toruń.

Fundacja Court Watch Polska została zarejestrowana 7 kwietnia 2010 roku w Krajo-
wym Rejestrze Sądowym – Sądzie Rejonowym w Toruniu pod numerem KRS 0000353330. 
Fundacja posiada NIP 956-277-29-03 oraz REGON 340870870. Fundacja Court Watch Polska posia-
da status Organizacji Pożytku Publicznego od 30 listopada 2015 roku.

Członkami zarządu Fundacji byli: Bartosz Pilitowski, Kamila Popiela, Michał Popiela oraz Stanisław 
Burdziej.

Głównymi zadaniami Fundacji są:

1. działalność na rzecz urzeczywistniania zasad demokratycznego państwa prawnego;

2. działalność edukacyjna i naukowa w zakresie prawa, praworządności i wymiaru sprawiedliwości;

3. działalność na rzecz poprawy jakości prawa oraz instytucji wymiaru sprawiedliwości;

4. poprawa świadomości prawnej społeczeństwa;

5. propagowanie i organizowanie wolontariatu;

6. działalność na rzecz praw człowieka oraz swobód obywatelskich;

7. upowszechnianie i wprowadzanie w życie idei i metod sprawiedliwości naprawczej;

8. przeciwdziałanie wykluczeniu osób stykających się z wymiarem sprawiedliwości, w tym readaptacja 
skazanych;

9. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.



Działalność



Obywatelski Monitoring Sądów
W 2018 roku kontynuowaliśmy program „Obywatelski Monito-
ring Sądów”, który prowadzimy od początku swojej działalności. 
W 2018 roku program osiągnął następujące wskaźniki:

•	 Liczba miast, w których prowadzony był monitoring: 89

•	 Liczba sądów, w których prowadzony był monitoring: 143

•	 Liczba obserwatorów: 318

•	 Liczba otrzymanych obserwacji posiedzeń: 4349

•	 Liczba otrzymanych obserwacji budynków sądów: 495

•	 Liczba przeprowadzonych szkoleń: 53

•	 Liczba uczestników szkoleń: 1225

Konferencja podsumowująca cykl OMS
Wyniki cyklu monitoringu 2017/2018 przedstawiliśmy w raporcie oraz zaprezentowaliśmy podczas 
ogólnopolskiej konferencji pt. „Społeczeństwo i sądy – jak w dzisiejszych czasach budować zaufanie 
i wzajemny szacunek?”. Odbyła się ona 25 września 2018 roku.

W konferencji udział wzięło 59 uczestników, w tym 35 sędziów. Prof. Livia Holden z Center for So-
cio-Legal Studies Uniwersytetu w Oksfordzie wygłosiła wykład pt. „Courts and Cultural Diversity 
(Sądy i różnorodność kulturowa)”. Do panelu zaproszeni zostali:

– Sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie Marcin Łochowski, były rzecznik prasowy Sądu Okręgowego 
Warszawa-Praga, kandydat do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego,

– Sędzia Sądu Rejonowego w Zamościu Dorota Hildebrand-Mrowiec, prezes Stowarzyszenia Sędziów 
Rodzinnych w Polsce,

– dr hab. Kaja Gadowska, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego1.

1 Https://www.facebook.com/fundacjaCWP/posts/2489305531087589?__tn__=-R.



Zdjęcie 1. Uczestnicy konferencji „Społeczeństwo i sądy – jak w dzisiejszych czasach budować 
zaufanie i wzajemny szacunek?”, 25 września 2018 r.

Zdjęcie 2. Prelegenci konferencji „Społeczeństwo i sądy – jak w dzisiejszych czasach budować 
zaufanie i wzajemny szacunek?”, 25 września 2018 r.



Plebiscyt „Obywatelski Sędzia Roku”
Konferencja zakończyła się ogłoszeniem wyników plebiscytu „Obywatelski Sędzia Roku”. Tytuł ten zdo-
była Pani sędzia Dorota Hildebrand-Mrowiec z Sądu Rejonowego w Zamościu2.

 

Zdjęcie 3. Sędzia Sądu Rejonowego Dorota Hildebrant-Mrowiec oraz wyróżnieni wolontariusze 
Fundacji Court Watch Polska, 25 września 2018 r.

Wokanda Obywatelska

W 2018 roku kontynuowaliśmy prowadzenie serwisu: wokandaobywatelska.pl. 
Na zgłoszone poprzez serwis rozprawy sądowe są zapraszani wolontariusze 
Fundacji. W 2018 roku zostało przyjętych 526 zgłoszeń.

 

2 Https://courtwatch.pl/fundacja/biezace-projekty/plebiscyt-obywatelski-sedzia-roku/.



Program Edukacji Prawnej
W 2018 roku kontynuowaliśmy Program Edukacji Prawnej. W ramach 
projektu wolontariusze odwiedzili 10 szkół, a także udali się do 4 sądów, 
gdzie wspólnie z zawodowymi sędziami przeprowadzili zajęcia wśród 
młodzieży. Zasięg działań obejmował: Poznań, Sosnowiec, Piotrków Try-
bunalski, Żory, Aleksandrów Kujawski, Konin, Toruń, Katowice oraz 
Łódź. Łącznie w zajęciach wzięło udział 775 uczniów3.  

Zdjęcie 4. Rozgrywki w grę edukacyjną „Prawopolis” w Liceum Salezjańskim w Aleksandrowie 
Kujawskim, 12 grudnia 2018 r.

Zdjęcie 5. Przeprowadzenie symulacji rozprawy w II Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyń-
skiego w Koninie, 30 listopada 2008 r.

3 Https://courtwatch.pl/fundacja/biezace-projekty/program-edukacji-prawnej/.



Z okazji Dnia Edukacji Prawnej, 15 marca 2018 roku, we współpracy z sądami i lokalnymi 
oddziałami Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, Fundacja Court Watch Polska 
zorganizowała zajęcia edukacyjne dla uczniów w kilku miastach w Polsce: Warszawie, Opolu, 
Toruniu oraz Sosnowcu. W inicjatywę zaangażowało się prawie 20 wolontariuszy Funda-
cji, którzy poprowadzili warsztaty z grą planszową „Prawopolis”. W zajęciach łącznie wzię-
ło udział ponad 170 uczniów ze szkół podstawowych oraz średnich. Odbyły się również zajęcia  
w Sądzie Najwyższym, które poprowadzili: prezes Izby Karnej SN – sędzia Stanisław Zabłocki, 
rzecznik prasowy SN – sędzia Michał Laskowski, sędzia Izby Cywilnej w stanie spoczynku 
– Jacek Gudowski oraz prezes Fundacji Court Watch Polska – Bartosz Pilitowski4.

Zdjęcie 6. Wizyta w Sądzie Najwyższym, 15 marca 2018 r.

4 Https://courtwatch.pl/blog/2018/04/05/dni-edukacji-prawnej/.



Zdjęcie 7. Rozgrywki w grę edukacyjną „Prawopolis” w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu 
Śląskim, 15 marca 2018 r. 



W ramach Programu Edukacji Prawnej w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie, 
9 czerwca 2018 roku odbył się pilotażowy Turniej Debat Oksfordzkich o Tematyce Społeczno-Praw-
nej. W rozgrywkach wzięło udział 8 szkół z różnych stron Polski. Uczniowie debatowali m.in. nad teza-
mi związanymi z udziałem obywateli w wymiarze sprawiedliwości, jawnością rozpraw, procedurami 
administracyjnymi.

Po rozgrywkach otrzymywali oceny i informacje zwrotne dotyczące przedstawionych argumentów 
od przedstawicieli zawodów prawniczych oraz osób zajmujących się retoryką, którzy zasiadali w jury. 
I edycję zwyciężyła szkoła z Gdańska. Projekt był objęty patronatem honorowym Prezesa Naczelne-
go Sądu Administracyjnego – prof. dr. hab. Marka Zirk-Sadowskiego, a w finałowym jury zasiedli 
SSO Anna Maria Wesołowska, prof. Artur Mudrecki, mec. Jarosław Iwanicki z kancelarii Allen & Ove-
ry, będącej głównym mecenasem Turnieju oraz przedstawiciele organizatorów: Marcin Łukaszewski 
– prezes Fundacji Edukacyjnej G5 oraz Bartosz Pilitowski – prezes Fundacji Court Watch Polska5.

 Zdjęcie 8. Debata finałowa z tezą - słynną maksymą przypisywaną Lordowi Kanclerzowi Willia-
mowi Ewartowi Gladstone’owi: „Sprawiedliwość po latach, to nie sprawiedliwość” – z lewej dru-
żyna VI Liceum Ogólnokształcącego ze Szczecina, z prawej drużyna I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku, 9 czerwca 2018 r.

5 Https://courtwatch.pl/blog/2018/06/14/relacja-z-turnieju/.



Zdjęcie 9. Zwycięzcy oraz jurorzy Turnieju Debat Oksfordzkich o Tematyce Społeczno-Prawnej, 
9 czerwca 2018 r.

W czerwcu 2018 roku pojawiliśmy się na Pikniku Zawodów Zaufania w Warszawie, 
podczas którego zainteresowane osoby mogły zagrać w grę planszową „Prawopolis”, 
a ponadto odtworzyliśmy symulację rozprawy przy udziale zawodowych prawników i sędziów,  
w której zarówno wzięli udział, jak i przyglądali się uczestnicy pikniku. Dzięki temu wydarzeniu 
aż 50 osób mogło zapoznać się z naszymi działaniami. 

Fundacja Court Watch Polska wystosowała petycję dotyczącą rozpoczęcia prac nad wprowadzeniem 
do programu obowiązkowej edukacji szkolnej zajęć z edukacji prawnej do Pani Minister Anny Zalew-
skiej oraz Pana Ministra Zbigniewa Ziobry. Celem tych zajęć miałoby być m.in. rozbudzenie w ludziach, 
już od najmłodszych lat, szacunku dla ustroju demokratycznego oraz idei państwa prawa, upowszech-
nianie wiedzy na temat praw i obowiązków obywatela, praw człowieka oraz podstawowych zasad 
funkcjonowania instytucji prawnych a także nabycie elementarnych i praktycznych umiejętności 
w dziedzinie rozumienia tekstów prawnych oraz zastosowania ich w każdej dziedzinie życia codzienne-
go. Zebraliśmy pod nią 803 podpisy6.

W grudniu 2018 roku grono wolontariuszy poszerzyło się o kolejne 23 osoby.

6 Https://courtwatch.pl/blog/2018/10/05/edukacja-prawna-w-szkolach-podpisz-petycje/.



Projekt POWER 2.6 Konwencja ONZ
W 2018 roku wraz z Fundacją Stabilo (Liderem) i Fundacją na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
„ARKADIA” kontynuowaliśmy realizację projektu pn. „Konwencja ONZ o prawach osób niepełnospraw-
nych w województwie kujawsko-pomorskim”. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
na lata 2014-2020. W ramach projektu odbywały się spotkania i były prowadzone monitoringi 50 jedno-
stek administracji rządowej i samorządowej działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego  
w zakresie dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Wyniki 
badania zostały przedstawione w raporcie zbiorowym i zaprezentowane podczas konferencji podsumo-
wującej projekt7.

Projekt Otwartepaństwo.pl
Fundacja Media 3.0 i Fundacja Court Watch Polska rozpoczęły realizację projektu pn. „Otwartepaństwo.
pl”. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Jest to synergiczny projekt 
dwóch organizacji strażniczych w Polsce polegający na stworzeniu nowoczesnego narzędzia przetwa-
rzającego dane publiczne udostępniane przez Dzienniki Urzędowe oraz dane sądów i prowadzeniu mo-
nitoringu przez okres jednego roku. Serwis otwartepanstwo.pl będzie agregował trudno dostępne dane 
udostępniane przez poszczególne instytucje administracji publicznej w Dziennikach Urzędowych online. 
Celem projektu „Otwartepaństwo.pl” jest zwiększenie efektywności monitorowania prawa na szczeblu 
krajowym poprzez stworzenie narzędzia online agregującego dane publiczne udostępnianie w Internecie 
przez instytucje publiczne, prowadzenie monitoringu oraz przeszkolenie kadry beneficjentów8.

Raport „Skąd biorą się sędziowie?”
W kwietniu 2018 roku został opublikowany raport z badań nad procesem selekcji osób na wolne stano-
wiska sędziowskie „Skąd biorą się sędziowie?”. Badanie przeprowadzone na przełomie 2017 i 2018 roku 
służy wyjaśnieniu, dlaczego duża część sędziów nie miała zaufania do transparentności i obiektywizmu 
procedur wyboru i awansowania sędziów. Raport zawiera najważniejsze wnioski oraz rekomendacje 
dla Krajowej Rady Sądownictwa9.

7 Https://courtwatch.pl/fundacja/projekty-zrealizowane/powr-2-6-konwencja-onz/.
8 Https://courtwatch.pl/fundacja/biezace-projekty/otwartepanstwo-pl/.
9 Https://courtwatch.pl/blog/2018/04/26/raport-sad-biora-sie-sedziowie/.



Raport z monitoringu prawa upadłościowego
W Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, podczas jubileuszowego kongresu INSO 
Instytutu Allerhanda zaprezentowaliśmy raport Fundacji Court Watch Polska z monitoringu prawa 
upadłościowego „Nowe instytucje prawa upadłościowego w dwóch pierwszych latach obowiązywa-
nia”. Partnerami wydania raportu są: Weil, Gotshal & Manges – Paweł Rymarz sp. k., Kancelaria Prawa 
Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Tatara i Współpracownicy, Kancelaria Kubiczek i Wspólnicy, 
Sekcja Prawa Upadłościowego  i Restrukturyzacyjnego Instytutu Allerhanda10.

Współpraca krajowa – szkolenia dla sędziów
W 2018 roku przeprowadziliśmy 10 szkoleń dla sędziów połączonych z prezentacją wyników monitoringu: 
w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu, Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, Sądzie Okręgowym w Płocku, 
Sądzie Okręgowym w Przemyślu, Sądzie Okręgowym w Łodzi, Sądzie Okręgowym w Ostrołęce, Woje-
wódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, Sądzie Okręgowym w Kielcach, Sądzie Okręgowym  
w Legnicy oraz w Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim. 

Nagroda Polskiej Rady Biznesu
21 maja 2018 roku Bartosz Pilitowski – fundator i prezes zarządu Fundacji – został lau-
reatem 7. edycji Nagrody Polskiej Rady Biznesu w kategorii „Działalność Społeczna” 
im. Andrzeja Czerneckiego. Jest ona przyznawana za działalność społeczną i filantropijną, dzia-
łania na rzecz wysokich standardów życia publicznego i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,  
a także angażowanie się w przełamywanie społecznego tabu lub poszerzanie świadomości społecznej11.

Zdjęcie 10. Wręczanie nagrody przez Igora Czerneckiego oraz mec. Pawła Rymarza – partnera 
zarządzającego polskiego biura kancelarii Weil, Gotshal & Manges, 21 maja 2018 r.

10 Https://courtwatch.pl/blog/2018/11/09/raport-nowe-instytucje-prawa-upadlosciowego/.
11 Https://courtwatch.pl/blog/2018/05/22/bartosz-pilitowski-laureatem-nagrody-polskiej-rady-biznesu/.



Wybrane wystąpienia medialne



W związku z opublikowaniem najnowszego raportu Fundacji Court Watch Polska „Skąd biorą się sędzio-
wie?” oraz pierwszymi obradami nowo wybranej Krajowej Rady Sądownictwa, prezes Bartosz Pilitowski 
wystąpił w programie Agaty Łukaszewicz #RZECZoPRAWIE oraz był gościem audycji „W samo połu-
dnie” Programu I Polskiego Radia, którą poprowadził Wojciech Dąbrowski. Udzielił także obszernego 
wywiadu dla tygodnika „Przegląd”12.

W lipcu 2017 roku Bartosz Pilitowski, na antenie Polskiego Radia 24, wypowiedział się  
w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zgodnie z którym  
w przypadku stwierdzonego przez sąd ryzyka naruszenia prawa podstawowego do niezawisłego sądu 
i rzetelnego procesu, należy wstrzymać ekstradycję zatrzymanej osoby oraz przeprowadzić analizę 
praworządności docelowej instytucji.

W sierpniu 2018 roku komentarze Bartosza Pilitowskiego dotyczące przyśpieszenia przez Krajową Radę 
Sądownictwa wysłuchań i wyboru kandydatów do Sądu Najwyższego pojawiły się w audycji „Temat 
dnia/Gość PR24” Polskiego Radia 2413.

W związku z opublikowaniem raportu podsumowującego kolejną edycję Obywatelskiego Monito-
ringu Sądów pojawiły się cytaty bądź streszczenia najważniejszych wniosków z przeprowadzonych 
badań m.in. w Newsweek14, Gazecie Prawnej, Rzeczpospolitej, w poznańskim wydaniu Gazety Wy-
borczej, Magazynie Ekonomicznym, Radio RDC, Radio TOK FM i Polskie Radio 24. Obszerny komen-
tarz po konferencji opublikował na portalu Wirtualna Polska red. Łukasz Warzecha. Tematy związane 
z naborem sędziów zostały poruszone w wywiadach dla Kultury Liberalnej i Gazety Pomorskiej. 
Bartosz Pilitowski gościł również w programie „Studio Polska”, prowadzonym przez Katarzynę  
Matuszewską i Jacka Łęskiego, który miał dotyczyć  reformy wymiaru sprawiedliwości.

W grudniu 2018 roku Portal OKO.Press opublikował artykuł Marty K. Nowak dotyczący nieprawidłowo-
ści funkcjonowania biegłych sądowych w wymiarze sprawiedliwości  z komentarzami Bartosza Pilitow-
skiego15. 

12 Https://courtwatch.pl/blog/2018/03/19/bartosz-pilitowski-o-krs-w-programie-rzeczoprawie/.
13 Https://courtwatch.pl/blog/2018/09/08/w-polskim-radiu-24-o-wyborze-kandydatow-do-sadu-najwyzszego/.
14 Https://courtwatch.pl/blog/2018/12/16/newsweek-o-obywatelskim-monitoringu-sadow/.
15 Https://courtwatch.pl/blog/2018/12/29/dla-oko-press-o-bieglych/.



Znaczące zdarzenia prawne



W 2018 roku odnotowano następujące zdarzenia prawne o znaczących skutkach dla działalności i sytuacji 
finansowej Fundacji:

29 marca 2018 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Otwartepaństwo.pl” w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Fundacją Media 3.0 (Lider). 
Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych wynosi 659 750,00 zł do wykorzystania w latach 2019-2020.

1 czerwca 2018 roku podpisano umowę o współpracy z Allen&Overy A. Pędzich Spółka Komandytowa 
w zakresie edukacji prawnej i wsparcia finansowego działań realizowanych przez Fundację na rzecz 
podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa. Na ten cel została przekazana darowizna 
w wysokości 10 000 zł.

4 czerwca 2018 roku podpisano umowę o współpracy z CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Po-
śniak i Sawicki Spółka Komandytowa w zakresie edukacji prawnej i wsparcia finansowego działań reali-
zowanych przez Fundację na rzecz podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa. Na ten cel została 
przekazana darowizna w wysokości 5 000 zł.

16 sierpnia 2018 roku podpisano umowę o współpracy z Weil, Gotshal & Manges - Paweł Rymarz Spółka 
Komandytowa w zakresie przeprowadzenia badania naukowego stosowania nowych instytucji prawa 
upadłościowego. Na ten cel została przekazana darowizna w wysokości 25 000 zł.

21 grudnia 2018 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Monitoring prawa do sądu 
w latach 2019-2020” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany 
w partnerstwie ze Związkiem Stowarzyszeń Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. 
Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych wynosi 664 931,25 zł do wykorzystania w latach 2019-2020.



Finanse



1. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów w 2018 roku z wyodrębnieniem ich źródeł:

a. Darowizny: 240 411,58 zł

b. Dotacje:  320 601,66 zł

c. Odpłatna działalność pożytku publicznego: 94 424,37 zł

d. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych: 4 910,30 zł 

e. Przychody finansowe: 54,07 zł

f. Wynik finansowy działalności gospodarczej: 0 zł

g. Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągnię-
tego z pozostałych źródeł: nie dotyczy

2. Informacja o poniesionych kosztach na:

a. Realizację celów statutowych – działalność nieodpłatna:  420 764,35 zł

b. Realizację celów statutowych – działalność odpłatna: 176 173,28 zł

c. Administrację:  26 533,49 zł

d. Działalność gospodarczą: 0 zł

e. Pozostałe koszty: 0 zł

3.  Pozostałe dane o:

a. Liczbie osób zatrudnionych w Fundacji: 6

b. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację z podziałem na:

i. Wynagrodzenia: 237 596,32 zł

ii. Nagrody: 0 zł

iii. Premie: 0 zł

iv. Inne świadczenia: 0 zł

v. Z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności 
gospodarczej: nie dotyczy

c. Wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego łącznie człon-
kom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospo-
darczą z podziałem na:

i. Wynagrodzenia: 0 zł

ii. Nagrody: 0 zł



iii. Premie: 0 zł

iv. Inne świadczenia: 0 zł

d. Wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia i dzieło:  131 542,89 zł

e. Udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, 
ze wskazaniem pożyczkobiorców o warunkach przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy 
statutowej udzielania takich pożyczek: nie dotyczy

f. Kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:  131 222,69 zł 
w Alior Banku

g. Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach 
prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek: nie dotyczy

h. Nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to 
nabycie: nie dotyczy

i. Nabytych pozostałych środkach trwałych: nie dotyczy

j. Wartości aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 
sporządzanych dla celów statystycznych:

i. Aktywa: 219 552,90 zł

ii. Zobowiązania: 30 458,81 zł

4. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe:

Brak

5. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych:

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 0,00 zł, w tym 0,00 zł względem ZUS 
i 0,00 zł względem Urzędu Skarbowego (PIT).

6. Informacja dotycząca przeprowadzenia kontroli w okresie sprawozdawczym:

W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono kontroli działalności Fundacji.

 




