
Sprawozdanie z działalności fundacji 
 
 

Zachowano numerację z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności 
fundacji (Dz. U. poz. 529, z 2011 r. poz. 1291 oraz z 2018 r. poz. 2458). 

Pouczenie co do sposobu wypełniania sprawozdania: 

§ Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie. 
§ Sprawozdanie należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach.   
§ W przypadku pól, które nie dotyczą danego sprawozdania, należy wpisać „nie dotyczy” albo wstawić pojedynczy znak myślnika (–). 
§ We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie. 
 
1. Dane rejestracyjne fundacji 

Nazwa fundacji Fundacja Mikro Teatr 

Siedziba i adres fundacji Al. Rzeczypospolitej 117/3, 59-220 Legnica 

Aktualny adres do 
korespondencji 

j.w. 

Adres poczty elektronicznej kontakt@mikro-teatr.pl 

REGON 386062944 

Data wpisu w KRS 14.05.2020 Nr KRS 0000841206 

Dane członków zarządu 
fundacji (wg aktualnego wpisu 
w KRS) 

Imię i nazwisko Pełniona funkcja 
Rafał Derkacz Prezes Zarządu 
Anna Domalewska Wiceprezes Zarządu 

Określenie celów statutowych 
fundacji (ze statutu) 

Celem Fundacji jest działalność kulturalna szczególnie w zakresie wspierania i 
promocji działań artystycznych oraz integracji środowisk twórczych. 
 
Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1) Organizowanie w kraju i za granicą wydarzeń artystycznych, w 
szczególności: warsztatów twórczych, festiwali, wystaw, prelekcji, 
wykładów, plenerów, konkursów itp. 

2) Produkcję sztuk teatralnych, parateatralnych, filmów, sztuk 
multimedialnych  
i audiowizualnych, sztuk plastycznych, muzyki i tańca. 

3) Wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celem Fundacji. 
4) Tworzenie projektów translatorskich. 
5) Fundowanie stypendiów. 
6) Działania na rzecz edukacji artystycznej. 
7) Prowadzenie działań edukacyjno-terapeutycznych, rehabilitacyjnych 

oraz resocjalizacyjnych poprzez użycie technik i form artystycznych, 
terapię zajęciową, arteterapię.   

8) Propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w 
szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji, 
spektakli teatralnych. 

9) Prowadzenie oficjalnej strony internetowej Fundacji. 
10) Tworzenie, pozyskiwanie i adaptacja nowych miejsc i przestrzeni 

potrzebnych  
do działalności artystycznej.  

11) Ochronę zabytków. 
12) Wspieranie działań związanych z ochroną środowiska. 
13) Promowanie idei integracji europejskiej. 
14) Wyrównywanie szans i integrowanie społeczeństwa miejskiego i 

wiejskiego. 
15) Współpracę z innymi organizacjami, władzami samorządowymi, 

państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego 
przekazu, zainteresowanymi ośrodkami sztuki w Polsce i zagranicą. 
 

za rok 2020 

 



2. Charakterystyka działalności fundacji w okresie sprawozdawczym 

Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych (opis rzeczywiście 
prowadzonej działalności statutowej w roku sprawozdawczym) 

• 18.05.2020 r. – prowadzenie warsztatów z dykcji i emisji głosu dla VIII Ogrodu Jordanowskiego w 
Warszawie; 

• 16.07.2020 r. - prowadzenie warsztatów dla dzieci z teatru lalek dla VIII Ogrodu Jordanowskiego w 
Warszawie; 

• 19.07.2020 r. – premiera koncertu dla dzieci „Apsik!” w Klubie Muzycznym Akwarium w Warszawie; 
• 27-31.07.2020 r. – prowadzenie warsztatów teatralno-muzycznych „Legendy dolnośląskie” w Legnicy; 
• 19.09.2020 r. – przeprowadzenie ogniobrania dla Chorągwi Dolnośląskiej ZHP; 
• 08.10.2020 r. – prowadzenie warsztatów z dykcji, emisji głosu i prezentacji dla VIII Ogrodu 

Jordanowskiego w Warszawie; 
• 01.10.2020 r. – organizacja koncertu piosenki aktorskiej dla VIII Ogrodu Jordanowskiego w Warszawie; 
• 26.10.2020 r. – stworzenie filmu warsztatowego dla projektu OFF Baza 
• 04.12.2020 r. – organizacja warsztatów dla dzieci z teatru lalek dla VIII Ogrodu Jordanowskiego w 

Warszawie; 
• 09.12.2020 r. – organizacja warsztatów „Praca przed kamerą” dla VIII Ogrodu Jordanowskiego w 

Warszawie; 
• 13.12.2020 r. – przygotowanie i montaż filmu „Rozmowy o miłości” dla Teatru Maska w Rzeszowie; 
• 22-23.12.2020 r. – organizacja szkolenia dla Wrocławskiej Fundacji Sapere Aude 

 
Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych 

Nie dotyczy  

3. Działalność gospodarcza 

Informacja czy fundacja prowadziła 
działalność gospodarczą  TAK 

PROWADZIŁA  NIE 
PROWADZIŁA x 

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS  

Nie dotyczy 

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji  

Nie dotyczy  

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów fundacji w okresie sprawozdawczym,  
z wyodrębnieniem ich źródeł  

Wysokość uzyskanych przychodów 
Kwota (w podziale na formy płatności) 
Przelew Gotówka Inne (wskazać 

jakie) 
Ogółem 18351,29 - - 

- ze spadku - - - 

- z zapisu - - - 

- z darowizn 370,00 - - 

- środki pochodzące ze 
źródeł publicznych, w tym: 

- z budżetu jst 5000,00 - - 

- z budżetu państwa - - - 
- inne 
(wskazać jakie) działalność odpłatna 12981,29 - - 

Informacja o wysokości odpłatnych świadczeń 
realizowanych przez fundację w ramach celów 
statutowych (z uwzględnieniem kosztów tych 
świadczeń) 

- 

Jeżeli działalność gospodarcza była prowadzona 
Wynik finansowy z prowadzonej działalności 
gospodarczej  

Nie dotyczy 



 

Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z 
działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z 
pozostałych źródeł 

Nie dotyczy 

 
6. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym 

Koszty fundacji ogółem 

Kwota (w podziale na formy płatności) 
Przelew Gotówka Inne (wskazać 

jakie) 
17151,82 - - 

a) koszty realizacji celów statutowych 17151,82 - - 

b) koszty administracyjne 
 
- czynsz 
 

- 
 

- - 

- opłaty telefoniczne 
 

- 
 

- - 

- opłaty pocztowe 
 

- 
 

- - 

- inne 
(wskazać jakie) 

- 
 

- - - 

c) koszty działalności gospodarczej - - - 

d) pozostałe koszty - - - - 

7. Dane wymienione w § 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja  
2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. poz. 529,  
z 2011 r. poz. 1291 oraz z 2018 r. poz. 2458) 
a) Liczba osób zatrudnionych w fundacji 

Ogółem 
- 

Według zajmowanych stanowisk 

Stanowisko Liczba osób zatrudnionych 
- 
 

- 

Liczba osób zatrudniona wyłącznie w działalności gospodarczej 

Stanowisko Liczba osób zatrudnionych 
- 
 - 

b) Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację w okresie sprawozdawczym, z 
podziałem na 

Wynagrodzenia - 
Nagrody - 
Premie - 
Inne świadczenia - 
Wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w 
działalności gospodarczej - 

c)Wysokość 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 - 

Inne świadczenia - 
d) Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia 
 
Nie dotyczy 
 
e) Udzielone przez fundację pożyczki pieniężne, z podziałem według ich wysokości, ze 
wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy 
statutowej udzielania takich pożyczek 
Nie dotyczy 
 
f) Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych  oraz kwoty zgromadzone w gotówce  
Nazwa banku lub kasy oszczędnościowo-kredytowej Kwota 

Nest Bank  1 699,47 

Kwoty zgromadzone w gotówce 0,00 
g) Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach 
prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek 
 
Nie dotyczy  
 
h) Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych na to nabycie 
 
Nie dotyczy 
 
i) Nabyte pozostałe środki trwałe 
Nie dotyczy 
 
j) Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 
sporządzanych dla celów statystycznych 
Nie dotyczy  
 
8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, 
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności 
- zadanie publiczne pt. „pn. „Dolnośląskie legendy – cykl działań warsztatowych z zakresu teatru formy dla 
dzieci” jest realizowany w ramach Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw i finansowany przez Narodowy 
Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich na lata 2014-2020″. 
9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także 
informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych 
 
Fundacja złożyła deklarację CIT-8, PIT-4R 
 
10. Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w 
rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu 
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu  
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1115 , 1520 , 1655, 1798 i 2088) 
 

NIE x TAK  

11. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację ustanowioną na podstawie ustawy z 
dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1491) płatności w gotówce o wartości 
równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest 
przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą 
powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji (wypełnić w przypadku zaznaczenia w pkt 10 
odpowiedzi „TAK”). 
Data operacji 
 

Kwota operacji 

- - 
 
 
 



12. Informacja o przeprowadzanych kontrolach w fundacji 

Informacja, czy w fundacji była przeprowadzona kontrola  
NIE x TAK  

Wyniki przeprowadzonej kontroli w fundacji (jeśli taka była) 

Nie dotyczy 

 

 

 

……………………………..……………….. 

podpis członka zarządu fundacji* 

 

 

 

 

 

…………………..………………………… 

podpis członka zarządu fundacji* 

 

 

………………………………… 

 miejscowość, data         

 

*Podpisy co najmniej dwóch członków zarządu fundacji, jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej. 

 

 


