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PUŁTUSK, 04.05-.2022 r. 
 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 
FUNDACJI „TRADYCYJNA POLSKA WIEŚ” PROSZOWICKA FUNDACJA IM. 

FRANCISZKA ŚMIECHA 
 

Sprawozdanie z działalności Fundacji  „TRADYCYJNA POLSKA WIEŚ” 
PROSZOWICKA FUNDACJA IM. FRANCISZKA ŚMIECHA w roku 2021 

sporządzone na podstawie rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 
08.05.2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności 

Fundacji (DZ. U. 2001, nr 50, poz. 529 z późn. zm.) zwanego dalej 
rozporządzeniem 

 
§ 2.  Rozporządzenia  ad. 1. 

 
Nazwa Fundacji: „TRADYCYJNA POLSKA WIEŚ” PROSZOWICKA FUNDACJA IM. FRANCISZKA ŚMIECHA 
Siedziba: kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat PUŁTUSKI, gmina PUŁTUSK, miejsc. PUŁTUSK 
Adres: ul. SOSNOWA, nr 5, lok. ---, miejsc. PUŁTUSK, kod. 06-100, poczta PUŁTUSK, kraj POLSKA 
Nazwa oddziału: NIE DOTYCZY  
Siedziba oddziału: NIE DOTYCZY 
Adres oddziału: : NIE DOTYCZY 
Data dokonania wpisu w KRS: 18.03.2021 
Numer KRS: 0000889765 
Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: 388448820 
Członkowie Zarządu: PREZES ZARZĄDU: STANISŁAW MICHAŁ ŚMIECH, CZŁONEK ZARZĄDU: 
KATARZYNA ANNA ŚMIECH 
Adres zamieszkania: - 
Cele statutowe Fundacji:  

1. promocja i upowszechnianie tradycji polskie wsi, postawy patriotycznej, proekologicznej oraz 
zdrowego trybu życia, 

2. inicjowanie przedsięwzięć mających na celu propagowanie wiedzy dotyczącej życia, historii i 
kultury polskiej wsi, 

3. stworzenie oraz prowadzenie tradycyjnego gospodarstwa wiejskiego z bazą noclegową i 
usługami gastronomicznymi wraz z potrzebną do tego celu infrastrukturą, wyposażeniem oraz 
inwentarzem zwierzęcym. 

 
§ 2.  Rozporządzenia  ad. 2. 

 
Zasady, formy i zakres działalności statutowej. 

1. działalność w mediach społecznościowych oraz prowadzeniem strony internetowej, 
2. organizowanie warsztatów, imprez i wycieczek szkolnych w prowadzonym przez Fundacje 

tradycyjnym gospodarstwie wiejskim, 
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3. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych, 
4. hodowle rodzimych ras zwierząt gospodarskich oraz uprawę roślin, 
5. pozyskiwanie gruntów pod rozwój infrastruktury oraz pastwiska, 
6. pozyskiwanie środków na sprzęt niezbędny do prowadzenia i działania Fundacji na rozbudowę 

infrastruktury, przeprowadzenie niezbędnych prac renowatorsko-remontowych, zakup i 
renowacje eksponatów. 

 
Realizacja celów statutowych: 

1. Fundacja znajduje się w trakcie powolnego rozwoju, nabywa zasoby techniczne, szuka 
kontaktów, współpracowników oraz wolontariuszy. 

2. Fundacja organizować będzie zajęcia i warsztaty dla uczniów przybliżających życie na wsi, 
kulturę tutejszego regionu. 

 
Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności Fundacji o skutkach finansowych: w roku 2021 nie 
wystąpiły takie zdarzenia. 
 

§ 2.  Rozporządzenia  ad. 3. 
 

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego: 
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 

§ 2.  Rozporządzenia  ad. 4. 
 

 Odpisy uchwał znajdują się w załączeniu. 
 
 

§ 2.  Rozporządzenia  ad. 5. 
 

Informacja o wysokości uzyskanych przychodów:  
 Fundacja w 2021 roku nie osiągnęła żadnych przychodów. 
 
Informacja o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych 
z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń: 

 Fundacja w 2021 roku nie realizowała takich świadczeń. 
 
Wynik finansowy działalności gospodarczej (o ile była prowadzona) oraz procentowy stosunek 
przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł: 

 Fundacja w 2021 roku nie prowadziła działalności gospodarczej. 
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§ 2.  Rozporządzenia  ad. 6. 
 
Informacja o poniesionych kosztach na:  
a) realizację celów statutowych: 646,84 zł 
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.): 0,00 zł  
c) działalność gospodarczą: 0,00 zł 
 

§ 2.  Rozporządzenia  ad. 7. 
 

Informacje o:   
a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk 
i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej. 

 Fundacja w 2021 roku nie zatrudniała ani pracowników na umowę o pracę, ani zleceniobiorców 
na umowy cywilnoprawne. Prezes Zarządu pełnił funkcję bezpłatnie. 

 
b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia, 
nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób 
zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: 

 Nie dotyczy.   
 
c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom 
zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z 
podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia: 

 0,00 zł 
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia. 

 Nie dotyczy. 
 
e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze 
wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy 
statutowej udzielania takich pożyczek: 

 Fundacja nie udzielała w 2021 roku pożyczek. 
 
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: 

 Fundacja posiada rachunek główny w PKO Bank Polski nr 58-10203453-0000850203246170 
saldo na dzień 31.12.2021 r. wyniosło 358,16 zł. Fundacja na dzień 31.12.2021 nie posiadała w 
kasie gotówki. 

 „Tradycyjna Polska Wieś” Proszowicka Fundacja im. Franciszka Śmiecha  nie jest instytucją 
obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 
oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723. 10755,1499 i 2215). Fundacja w 2021 roku nie 
przyjęła oraz nie dokonała płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej 
równowartość 10 000 euro. 
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g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa 
handlowego ze wskazaniem tych spółek 

 Fundacja nie nabyła obligacji, udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego. 
 
h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to 
nabycie 

 Fundacja nie nabyła nieruchomości. 
 
i) nabytych pozostałych środkach trwałych 

 Fundacja nie nabyła środków trwałych.  
 

j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 
sporządzanych dla celów statystycznych: 

 Aktywa według sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2021 wynoszą 
358,16 zł. 

 
§ 2.  Rozporządzenia  ad. 8. 

 
Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe 
zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności. 

 Fundacja nie realizowała zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe. 
 
 

§ 2.  Rozporządzenia  ad. 9. 
 

Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych. 
 Zobowiązania podatkowe Fundacji saldo na dzień 31.12.2021 wyniosło 0,00 zł. 

Informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych.   
 Fundacja złożyła w terminie do Urzędu Skarbowego w Pułtusku zeznanie o wysokości 

osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób 
prawnych CIT – 8 razem z  informacją o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz 
o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku. 
 

§ 3.  Rozporządzenia 
 

Informacja o kontroli w okresie sprawozdawczym. 
 W roku 2021 w Fundacji nie była przeprowadzona kontrola. 

 
 

 
Stanisław Michał Śmiech 

Prezes Zarządu 
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