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Zatwierdzenie  sprawozdania 

Niniejsze  „Sprawozdanie  merytoryczne za  rok  2013”  zatwierdzone  zostało  Uchwałą  nr  1/2014  

Zarządu Fundacji   z  dnia  15.01.2014 r. 

 

 

A.  SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 

 

1. Dane organizacji pożytku publicznego: 

 

Nazwa organizacji:   

Fundacja Przyjaźni Polsko-Japońskiej NAMI 

Adres siedziby:  54-206 Wrocław,  Legnicka 65 

Telefon:    784 694 592  

 

Data rejestracji:    24.05.2013r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Nr KRS     0000463568 

Nr Regon   022151911 

NIP         8943046675 

         

Skład organu zarządzającego organizacji: 

 

Grażyna Krzywda-Pogorzelska– Prezes Zarządu  

Maciej Krzywda-Pogorzelski – Członek Zarządu  

Julian Górski – Członek Zarządu  

 

 

Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji: 
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Robert Mazurczyk, 

Maciej Murzyniec, 

Waldemar Żygadło, 

 

 

 

2. Cele statutowe: 

 

Działalność nieodpłatna FUNDACJI jest prowadzona w zakresie: 
 
a) informowania i popularyzowania 
b) edukowania, wychowania 
c) wzajemnego wspomagania rozwoju 
d) wspierania kontaktów, współpracy, integracji, wymiany osób i dóbr kultury 
e) przyznawania nagród, stypendiów i dotacji i innych form wsparcia 
f) udostępniania dóbr kultury w celach edukacyjnych i poznawczych 
g) działań badawczych i naukowych 
 
 
Działalność odpłatna FUNDACJI jest prowadzona w zakresie: 
 
a) szkolenia i treningów o charakterze profesjonalnym lub mistrzowskim 
b) zajęć adaptacyjnych 
c) organizowania zjazdów, konferencji, festynów, festiwali, koncertów, turniejów i innych 
wydarzeń publicznych 
d) tworzenia i udostępniania czasowych lub stałych wystaw 
e) publikowania treści w dowolnej postaci cyklicznej, jednorazowej lub stałej 
f) tworzenia i sprzedaży innych dóbr kultury zgodnych z celem fundacji 
 

 

 

 

3. Sposób realizacji celów statutowych organizacji: 

 

Fundacja została powołana 9 maja 2013, w celu rozwijania kontaktów między Polakami a Japończykami 

poprzez wzajemne poznawanie i uczestnictwo w kulturze duchowej, fizycznej i materialnej, a także 

określanie i wzmacnianie wartości osób i narodów dzięki poznawaniu wzajemnej odmienności. 
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Pierwsze działania Fundacji ze względu na duże zainteresowanie i pomoc organizacyjną Starostwa 

Powiatu Strzelińskiego skoncentrowane były w Strzelinie i okolicach. 

Fundacja prowadziła Wakacyjną Szkołę Kendo oraz Wakacyjną Szkołę Języka Japońskiego. Mimo 

wsparcia Powiatu skala zainteresowania nie była duża (odpowiednio 6 i 5 osób). Oba przedsięwzięcia nie 

były kontynuowane po rozpoczęciu roku szkolnego (Szkoła Kendo trwała do końca listopada). 

 

Równocześnie Fundacja rozwijała działania informacyjne i popularyzatorskie we Wrocławiu. Najbardziej 

spektakularne z nich były cotygodniowe pokazy i warsztaty kendo oraz kaligrafii japońskiej we wrocławskim 

Ogrodzie Japońskim, które gromadziły zawsze po grupy aktywnych uczestników warsztatów (ok. 10 na 

kendo i 15 na kaligrafię) oraz znaczną publiczność (około 50 osób). Pokazy w Ogrodzie Japońskim 

kontynuowano od połowy sierpnie do końca września. 

 

Propagowanie kendo jako sztuki walki najbardziej odzwierciedlającej japońskie obyczaje przyjęło formę 

organizacyjna Klubu Sportowego Ryushinkai, który został powołany w czerwcu i stale rozwijał swoją 

działalność we Wrocławiu poprzez prowadzenie regularnych treningów 3 razy w tygodniu zyskując do 

końca roku 16 stale trenujących adeptów kendo. 

 

W celu poszerzenia zakresu działań Fundacja rozpoczęła starania o pozyskanie lokalu w formie najmu, 

które zakończyło się sukcesem przez podpisanie umowy najmu z UM we Wrocławiu w październiku 2013. 

Lokal wymagał znacznych prac adaptacyjnych, które są realizowane przez wolontariuszy. Koszty 

materiałów pokryto z bieżącego rachunku Fundacji. 

 

 

Działania Fundacji w roku 2013 opierały się w całości na wolontariacie obejmującym członków Zarządu i 

czworo stałych współpracowników. Zgodnie z regulaminem wolontariatu, Fundacja zwracała koszty 

związane z działaniami wolontariuszy oraz wspierała zwiększanie ich umiejętności w zakresie 

bezpośrednio związanym z ich działaniami w ramach Fundacji. W szczególności Fundacja sfinansowała 

intensywne szkolenie instruktora kendo w Japonii, które połączone było z pozyskaniem cennych kontaktów 

w zakresie samego kendo ale także pozyskanie do współpracy mistrzów ikebany i kaligrafii. Korzystając z 

donacji celowej wpłacanej przez japońskich przyjaciół Fundacja finansuje też studia instruktora klubu 

Ryushinkai w Akademii Wychowania Fizycznego, a z bieżących środków własnych dokształcanie językowe 

stałego lektora języka japońskiego. 

 

W 2013 roku realizując działalność statutową wykonano następujące zadania: 
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a. przeprowadzono 91 godzin treningowych kendo, 

b. przeprowadzono 27 godzin szkoleniowych języka japońskiego i kaligrafii japońskiej, 

c. zorganizowano 15 pokazów kendo oraz języka i kaligrafii japońskiej na terenie Wrocławia oraz Dolnego 

Śląska 

 

 

 

4. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej: 

 

W minionym roku nie prowadzono działalności gospodarczej. 

 

5. Wykaz protokołów z posiedzeń Zarządu oraz Rady Fundacji: 

 

Protokół z posiedzenia Zarządu Fundacja Przyjaźni Polsko-Japońskiej NAMI z dnia 03.06.2013. 

Protokół z posiedzenia Rady Fundacja Przyjaźni Polsko-Japońskiej NAMI z dnia 13.06.2013. 

 

Protokół z posiedzenia Zarządu Fundacja Przyjaźni Polsko-Japońskiej NAMI z dnia 01.07.2013. 

Protokół z posiedzenia Zarządu Fundacja Przyjaźni Polsko-Japońskiej NAMI z dnia 05.08.2013. 

Protokół z posiedzenia Zarządu Fundacja Przyjaźni Polsko-Japońskiej NAMI z dnia 02.09.2013. 

Protokół z posiedzenia Zarządu Fundacja Przyjaźni Polsko-Japońskiej NAMI z dnia 11.11.2013. 

 

6. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów: 

 

7789,73 złotych 

 

7. Informacje o poniesionych kosztach: 

 

a.  realizacja celów statutowych: 14759,01 złotych  
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b.  koszty administracyjne : 991,87 złotych 

c.  działalność  gospodarcza: nie prowadzono 

 

 

8. Dane o: 

 

a) liczbie osób zatrudnionych w Fundacji: 
w roku 2013 Fundacja zatrudniała 0 osób. 

 

b) kwocie wynagrodzeń: 
w 2013 roku Fundacja wypłaciła wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia 

w kwocie 0 złotych. 

 

c) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia: 
w 2013 roku Fundacja wypłaciła wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia  

w kwocie 0 złotych.  

 

d) udzielanych przez Fundację pożyczkach: 
w 2013 roku Fundacja nie udzieliła żadnych pożyczek. 

 

e) lokatach bankowych: 
w roku 2013 Fundacja nie posiadała żadnej lokaty bankowej. 

 

f) wartościach nabytych obligacji, akcji: 
w 2013 roku Fundacja nie nabyła żadnych obligacji ani akcji. 

 

g) nabytych nieruchomościach: 
w 2013 roku Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości. 

 

h) nabytych środkach trwałych: 
w 2013 roku Fundacja nie nabyła żadnych środków trwałych. 
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i) wartości aktywów i zobowiązań Fundacji: 
na koniec 2013 roku wartość aktywów wyniosła: 3831,23 złotych 

a zobowiązań: 10 000 złotych (pożyczka fundatorów) 

 

 

9. Informacje dotyczące rozliczeń z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, 

oraz w sprawie deklaracji podatkowych: 

 

Na Fundacji nie ciążą żadne zobowiązania podatkowe. 

 

Zgodnie z art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992r. dochody 

Fundacji przeznaczone na realizację celów statutowych są wolne od podatku. Fundacja na podstawie art. 

25 ust. 5 wyżej wymienionej ustawy  jest  zwolniona ze składania deklaracji CIT- 2.  

Fundacja składa deklaracje: CIT- 8, CIT-8/0. 

 

W okresie sprawozdawczym, czyli w roku 2013 nie było żadnej kontroli zewnętrznej. 

 

Wrocław, dnia 15.01.2014r. Grażyna Krzywda-Pogorzelska, Prezes Zarządu 

 

 


