Fundacja na Rzecz Rozwoju
Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku
„Vladislawia”

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
z działalności Fundacji w roku 2017

Włocławek, czerwiec 2018 r.

Sprawozdanie z działalności
Fundacji na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku
„Vladislawia” za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
Sprawozdanie

zostało

sporządzone

zgodnie

z

Rozporządzeniem

Ministra

Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania
z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz. 529 z późn. zm.).

I.


Informacje podstawowe o Fundacji:
Nazwa: Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku
„Vladislawia”



Adres siedziby: 87-800 Włocławek, pl. Wolności 1



Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 24 września 2013 roku



Numer KRS: 0000478339



Numer REGON: 341483632



Numer NIP: 888-31-18-720

 Członkowie Zarządu Fundacji:
Monika Jabłońska – Prezes Fundacji
Iwona Kowalska – Członek Zarządu Fundacji do dnia 01.09.2017 r.
Halina Bugajska – Członek Zarządu Fundacji od dnia 01.09.2016 r.
Ireneusz Wieczorek – Członek Zarządu Fundacji od dnia 01.09.2017 r.
Zasadą działania członków Zarządu jest praca społeczna.

 Cele statutowe Fundacji.
Zgodnie z zapisami § 6 Statutu Fundacja realizuje następujące cele:
1. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia
społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie
życia rodzinnego i profilaktyce społecznej.
2. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie
obywatelskim.
3. Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej.

4. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego.
5. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa,
naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu,
ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji
zawodowej i społecznej inwalidów.
6. Organizacyjne, rzeczowe i finansowe wspieranie rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we
Włocławku w zakresie działalności:
dydaktycznej, naukowej, badawczej, studenckiej, miastotwórczej, poszerzania bazy
lokalowej i wyposażenia technicznego.
7. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
8. Inicjowanie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
9. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
10. Popularyzacja kultury fizycznej, sportu i turystyki.
11. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości.

II.

Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji
celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych
w działalności o skutkach finansowych.

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających
samodzielność obywateli.
2. Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie.
3. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.
4. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi
w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
5. Organizowanie wykładów, seminariów, konferencji oraz innych spotkań o podobnym
charakterze.
6. Organizowanie kursów i szkoleń.
7. Działalność promocyjną.

8. Współdziałanie w projektach realizowanych przez jednostki organizacyjne Kujawskiej
Szkoły Wyższej we Włocławku, w tym Uniwersytet III Wieku.
9. Ustanawianie odrębnych programów i funduszy w celu rozwoju funkcji miastotwórczej
uczelni.
10. Dofinansowanie bazy materialnej Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku.
11. Ustanawianie stypendiów dla szczególnie uzdolnionej młodzieży, w tym studentów.
12. Dofinansowanie innych statutowych i pozastatutowych działań podejmowanych przez
Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku.
13. Kształtowanie prawidłowej postawy prospołecznej człowieka.

2. Działania Fundacji w okresie sprawozdawczym:


REALIZOWANE PROJEKTY:

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dwa projekty w ramach konkursów ogłaszanych
przez Gminę Miasto Włocławek.

Projekt NAUKA I WIEDZA PRZEŁAMUJĄ BARIERY III edycja Uniwersytetu
Otwartego VLADISLAWIA dla Dzieci i Młodzieży.
Dofinansowanie z Gminy Miasto Włocławek: 15.000,00 zł
Środki własne Fundacji – 1.200,00 zł.
Umowa nr 12/pro/2017
Fundacja zrealizowała projekt pn. NAUKA I WIEDZA PRZEŁAMUJE BARIERY III edycja
Uniwersytetu Otwartego VLADISLAWIA dla Dzieci i Młodzieży, w ramach zadania publicznego
pt. Organizowanie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym, w tym m.in.
zajęć sportowych i rekreacyjnych, kulturalnych, rozwijających zainteresowania itp. Zadanie
publiczne wspierane jest przez Gminę Miasto Włocławek.
Projekt NAUKA I WIEDZA PRZEŁAMUJE BARIERY III edycja Uniwersytetu Otwartego
VLADISLAWIA dla Dzieci i Młodzieży,

to cykl zajęć pozalekcyjnych

rozwijających

umiejętności oraz pobudzające i wspierające ciekawość świata, gotowość do jego
odkrywania z dziedziny chemii, matematyki, fizyki, przyrody oraz społeczno–artystycznych,
rozwijanie kompetencji językowych, w tym języka polskiego, komunikacji interpersonalnej,
kształtowanie umiejętności zachowania asertywnego, poznawania pozytywnych technik
radzenia sobie ze stresem, promowanie zdrowego i ekologicznego stylu życia wśród

młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z włocławskich szkół. Zajęcia miały charakter
interdyscyplinarny i różnorodny, rozwijający talenty społeczne i przeciwdziałające
wykluczeniu społecznemu oraz zagrożeniom patologiom. W projekcie udział wzięło 384
dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Przeprowadzono 291 h zajęć warsztatowych. Czas trwania projektu: 01 maja 2017 roku – 31
grudnia 2017 roku. Strona internetowa projektu: www.uovladislawia.pl
Sprawozdanie z realizacji projektu zostało przyjęte przez Miasto Gminę Włocławek.

Projekt KREATYWNE WAKACJE - 3.
Dofinansowanie z Gminy Miasto Włocławek: 8.000,00 zł
Środki własne Fundacji – 450,00 zł.
Umowa Nr 23/pro/2017
Fundacja zrealizowała projekt pn. KREATYWNE WAKACJE w ramach zadania publicznego pt.
Prowadzenie działań profilaktycznych poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci
i młodzieży w okresie wakacyjnym. Zadanie publiczne realizowane było w ramach
powierzenia przez Gminę Miasto Włocławek.
KREATYWNE WAKACJE to cykl warsztatów i zajęć o tematyce związanej z kształtowaniem
umiejętności komunikacyjnych, poznawczych, promocji zdrowego stylu życia, aktywności na
świeżym powietrzu i obserwacji przyrody, wyrażanie emocji poprzez ruch i taniec
pozwalających dzieci i młodzieży na aktywne spędzenie czasu wolnego podczas wakacji.
Zajęcia miały charakter interdyscyplinarny, rozwijający wiele umiejętności młodego
człowieka. Przeciwdziałają nudzie i destrukcyjnemu spędzaniu czasu wolnego tylko przed
ekranem komputera lub/i telewizora. Zajęcia organizowane były w miesiącach wakacyjnych.
KREATYWNE WAKACJE adresowane były do dzieci w wieku szkoły podstawowej i do
młodzieży w wieku gimnazjalnym. Czas trwania projektu: 01 czerwca 2017 roku – 30 września
2017 roku. W każdym warsztacie udział brała grupa składająca się z 15 osób. Przeprowadzono
52 h zajęć warsztatowych. Łącznie w projekcie udział wzięło 200 dzieci. Sprawozdanie
z realizacji projektu zostało przyjęte przez Miasto Gminę Włocławek.

Projekt Młodzi Włocławianie dla Nauki – Nauka dla Środowiska
W roku 2016 Fundacja otrzymała dofinansowanie w konkursie grantowym „Uczę się

z ANWILEM” Fundacji ANWIL dla Włocławka na realizację projektu pn. Młodzi Włocławianie
dla Nauki – Nauka dla Środowiska. Projekt rozpoczął się w listopadzie 2016 roku i trwał do 31
maja 2017 r.
Dofinansowanie: 22.000,00 zł
Środki własne Fundacji: 19.030,00 zł
Umowa nr 18/2016
Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia”
w partnerstwie z Kujawską Szkołą Wyższą we Włocławku zrealizowała projekt pn. „Program
Badawczy MŁODZI WŁOCŁAWIANIE DLA NAUKI – NAUKA DLA WŁOCŁAWKA”.
Program badawczy adresowany był do uczniów ze wszystkich włocławskich szkół
ponadgimnazjalnych. Miał on przekonać młode pokolenie Włocławian, że nauki
matematyczno-przyrodnicze mogą fascynować, inspirować do rozwoju oraz mając
zastosowanie praktyczne – mogą generować pozytywne zmiany w otaczającej rzeczywistości.
Program badawczy pokazał, że chemię, matematykę i fizykę można i należy zgłębiać poprzez
konkretne przykłady, studium przypadku czy, jak w przypadku naszych działań, realizację
projektów mających swoje odniesienia do ochrony środowiska.
Program badawczy łączył w sobie nowe technologie informacyjne (specjalna platforma –
www.program.fundacjavladislawia.pl),

ćwiczenia

i

eksperymenty

w

laboratorium

chemicznym, fizycznym i w pracowni matematycznej, warsztaty psychologiczne z zakresu
budowania zespołu, motywacji i umiejętności interpersonalnych a w finale - pracę zespołów
badawczych nad konkretnym projektem badawczym mającym praktyczne zastosowanie
w ochronie środowiska. Przedsięwzięcie trwało od grudnia 2016 roku do 31 maja 2017 roku.
Patronat honorowy nad Programem Badawczym „Młodzi Włocławianie dla nauki – nauka dla
środowiska” przyjął Prezydent Miasta Włocławek dr Marek Wojtkowski oraz KujawskoPomorski Kurator Oświaty Marek Gralik.
Program Badawczy wpisał się w budowanie współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym.
Z tego też powodu organizatorzy przedsięwzięcia zainteresowali nim firmy oraz instytucje
włocławskie działające na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu. Program realizowany
był w ramach konkursu grantowego Fundacji ANWIL dla Włocławka pn. „Uczę się z Anwilem”.
Do grona partnerów dołączyło Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o.
we Włocławku, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku oraz
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku. Sprawozdanie

z realizacji projektu zostało przyjęte przez Fundację ANWIL dla Włocławka.



WSPIERANIE DZIAŁAŃ INNYCH ORGANIZACJI
-

W roku 2017 Fundacja, zgodnie z § 5 Statutu włączyła się we współorganizację
miejskich obchodów Dnia Strażaka, który odbył się w dniu 26 maja 2018 roku.
W programie ww. uroczystości, z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez
Polskę udział wzięła młodzież i nauczyciele z Zespołu Szkół Akademickich przy
Kujawskiej Szkole Wyższej przedstawiając program artystyczny.

-

Fundacja jest członkiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania dla miasta
Włocławek. Czynnie uczestniczy w pracach nad Lokalną Strategią Rozwoju.
Przedstawiciele Fundacji zasiadają w Radzie Programowej LGD Włocławek.

-

Przedstawiciel Zarządu Fundacji zasiada w Miejskiej Radzie Działalności Pożytku
Publicznego.

-

Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia”
otrzymała certyfikat ORGANIZACJA SPRAWDZONA, który został przyznany przez
Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych. Spośród 25 zgłoszonych
w 2017 roku organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego
Kapituła Certyfikatu przyznała w tegorocznej edycji 6 certyfikatów. W tym gronie
znalazła się nasza Fundacja „Vladislawia”. W dniu 5 grudnia 2017 roku podczas
konferencji dla organizacji pozarządowych zostały ogłoszone wyniki oraz wręczone
statuetki i certyfikaty.

3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego.
Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.

4. Odpisy uchwał Zarządu Fundacji.


Uchwała nr 1/2017 z dnia 03.01.2017 r.
Zarząd Fundacji podjął uchwałę w sprawie złożenia wniosku na konkurs ofert na
realizację zadania publicznego pt. Organizowanie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i

młodzieży w roku szkolnym, w tym m.in. zajęć sportowych i rekreacyjnych, kulturalnych,
rozwijających zainteresowania itp. pt. Nauka i wiedza przełamują bariery IV edycja
Uniwersytetu Otwartego „Vladislawia”.


Uchwała nr 2/2017 z dnia 17.02.2017 r.
Zarząd Fundacji podjął uchwałę w sprawie złożenia wniosku na konkurs ofert na
realizację zadania publicznego pt. Prowadzenie działań profilaktycznych poprzez
zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym. Wniosek pt.
Kreatywne wakacje -4.



Uchwała nr 3/2017 z dnia 17.02.2017 r.
Zarząd Fundacji podjął uchwałę w sprawie wsparcia i współorganizacji II Regionalnego
Konkursu Młodych Logistyków Włocławek 2017



Uchwała nr 4/2017 z dnia 14 kwietnia 2017 r.
Zarząd Fundacji podjął uchwałę w sprawie wsparcia finansowego Juwenaliów
w Zamiejscowym Wydziale Mechanicznym w Grudziądzu



Uchwała nr 5/2017 z dnia 01.09.2017 r.
Zarząd Fundacji podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia znowelizowanej Polityki
Bezpieczeństwa Danych osobowych w Fundacji na Rzecz Rozwoju KSW we Włocławku
„Vladislawia” oraz wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji.



Uchwała nr 6/2017 z dnia 01.09.2017 r
Zarząd Fundacji podjął uchwalę w sprawie współorganizacji miejskich obchodów Dnia
Strażaka.



Uchwała nr 7/2017 z dnia 01.09. 2017 r.
Zarząd Fundacji podjął uchwałę w sprawie przystąpienia do procesu certyfikacji
„Organizacji

Sprawdzona”

prowadzonego

przez

Kujawsko-Pomorską

Federację

Organizacji Pozarządowych.


Uchwała nr 8/2017 z dnia 01.09.2017 r.
Zarząd Fundacji podjął uchwałę na temat utworzenia i organizacji Międzypokoleniowej
Świetlicy Środowiskowej AKWARIUM.



Uchwała nr 9/2017 z dnia 10.10.2017 r.
Zarząd Fundacji podjął uchwałę w sprawie współorganizacji VIII Festiwalu Nauki, Kultury i
Przedsiębiorczości.

5. Skrócona
Informacja
o
wysokości
uzyskanych
przychodach
z wyodrębnieniem ich źródeł za rok 2017 (pełna, zawierająca rachunek
zysków i strat, bilans oraz informacja dodatkowa znajduj się
w Sprawozdaniu finansowym Fundacji, stanowiącym odrębny dokument).
L.p.
1.
2.
3.

Źródło

Kwota

Dotacja Gmina Miasto Włocławek "Nauka i Wiedza Przełamują
Bariery" III edycja Uniwersytetu Otwartego dla Dzieci i Młodzieży
Dotacja Gmina Miasto Włocławek „Kreatywne wakacje - 3”

14.999,99

Dotacja Anwil dla Włocławka "Młodzi Włocławianie dla Nauki- Nauka
dla Środowiska"
Razem

20.200,00

7.999,99

43.199,98

6. Informacja o poniesionych kosztach na realizację celów statutowych.
L.p. Rodzaje wydatków
Realizacja projektu "Nauka i Wiedza Przełamują Bariery" III edycja
1 Uniwersytetu Otwartego dla Dzieci i Młodzieży - ogółem
w tym usługi obce
w tym wynagrodzenia z narzutami
2 Realizacja projektu „Kreatywne wakacje - 3” ogółem
w tym usługi obce
w tym wynagrodzenia z narzutami
Realizacja projektu "Młodzi Włocławianie dla Nauki- Nauka dla
3 Środowiska" - ogółem
w tym usługi obce
Łącznie

1

2

3
4

Koszty działalności statutowej realizowanych projektów
Projekt "Nauka i Wiedza Przełamują Bariery" III edycja Uniwersytetu
Otwartego dla Dzieci i Młodzieży
w tym usługi obce
w tym wynagrodzenia z narzutami
Projekt „Kreatywne wakacje - 3”
w tym usługi obce
Projekt "Młodzi Włocławianie dla Nauki- Nauka dla Środowiska" ogółem
w tym wynagrodzenia z narzutami
Koszty działalności statutowej

Kwota
14.999,99
3.539,99
11.460,00
7.999,99
5.179,99
2.820,00
20.200,00
20.200,00
43.199,98
20.680,00
1200,00
800,00
400,00
450,00
450,00
19.030,00
19.030,00
5.726,89

L.p. Rodzaje wydatków
Koszty administracji
usługi bankowe
opłaty sądowe i notarialne
abonament programu księgowego Ognik
Usługi obce
pozostałe koszty Składka LGD+ Stowarzyszenie CNiB
Koszty działalności statutowej ogółem

Kwota
35,01
229,50
770,00
199,00
4.343,38
150,00
26.406,89

7. Dane o:
a) Liczba zatrudnionych w Fundacji – brak zatrudnienia.
b) Wynagrodzenie członków Zarządu - brak
c) Umowy cywilno-prawne (umowy zlecenia, umowy o dzieło) – 31 umowy na kwotę
33.710,00 zł
d) Udzielonych pożyczek – Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych.
e) Rachunki bankowe i stan gotówki w kasie:
Fundacja posiada jeden rachunek bankowy (w BOŚ SA). Środki na rachunku
bankowym na dzień 31.12.2017 r. wynosiły 5.611,99 zł.
f) Nabyte udziały, akcje, obligacje.
Fundacja nie posiada udziałów, akcji, obligacji.
g) Nabyte nieruchomości: Fundacja nie posiada nieruchomości.
h) Nabyte środki trwałe: Fundacja nie posiada środków trwałych.

8. Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe
i samorządowe.
W okresie sprawozdawczym zrealizowano dwa projekty w ramach konkursów ogłaszanych
przez Gminę Miasto Włocławek.

Projekt NAUKA I WIEDZA PRZEŁAMUJĄ BARIERY III edycja Uniwersytetu
VLADISLAWIA dla Dzieci i Młodzieży.
Dofinansowanie z Gminy Miasto Włocławek: 15.000,00 zł
Środki własne Fundacji – 1.200,00 zł.
Umowa nr 12/pro/2017
Fundacja zrealizowała projekt pn. NAUKA I WIEDZA PRZEŁAMUJE BARIERY III edycja

Uniwersytetu VLADISLAWIA dla dzieci i młodzieży, w ramach zadania publicznego pt.
Organizowanie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym, w tym m.in. zajęć
sportowych i rekreacyjnych, kulturalnych, rozwijających zainteresowania itp. Zadanie
publiczne wspierane jest przez Gminę Miasto Włocławek.
Projekt NAUKA I WIEDZA PRZEŁAMUJE BARIERY III edycja Uniwersytetu VLADISLAWIA dla
dzieci i młodzieży, to cykl zajęć pozalekcyjnych rozwijających umiejętności oraz pobudzające
i wspierające ciekawość świata, gotowość do jego odkrywania z dziedziny chemii,
matematyki, fizyki, przyrody oraz społeczno – artystycznych, rozwijanie kompetencji
językowych, w tym języka polskiego, komunikacji

interpersonalnej, kształtowanie

umiejętności zachowania asertywnego, poznawania pozytywnych technik radzenia sobie ze
stresem, promowanie zdrowego i ekologicznego stylu życia wśród młodzieży gimnazjalnej
i ponadgimnazjalnej z włocławskich szkół. Zajęcia miały charakter interdyscyplinarny
i różnorodny, rozwijający talenty społeczne i przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu oraz
zagrożeniom patologiom. W projekcie udział wzięło 384 dzieci i młodzieży ze szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Przeprowadzono 291 h zajęć
warsztatowych. Czas trwania projektu: 01 maja 2017 roku – 31 grudnia 2017 roku.
Sprawozdanie z realizacji projektu zostało przyjęte przez Miasto Gminę Włocławek.

Projekt KREATYWNE WAKACJE - 3.
Dofinansowanie z Gminy Miasto Włocławek: 8.000,00 zł
Środki własne Fundacji – 450,00 zł.
Umowa Nr 23/pro/2017
Fundacja zrealizowała projekt pn. KREATYWNE WAKACJE w ramach zadania publicznego pt.
Prowadzenie działań profilaktycznych poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci
i młodzieży w okresie wakacyjnym. Zadanie publiczne realizowane było w ramach
powierzenia przez Gminę Miasto Włocławek.
KREATYWNE WAKACJE to cykl warsztatów i zajęć o tematyce związanej z kształtowaniem
umiejętności komunikacyjnych, poznawczych , promocji zdrowego stylu życia, aktywności na
świeżym powietrzu i obserwacji przyrody, wyrażanie emocji poprzez ruch i taniec
pozwalających dzieci i młodzieży na aktywne spędzenie czasu wolnego podczas wakacji.
Zajęcia miały charakter interdyscyplinarny, rozwijający wiele umiejętności młodego

człowieka. Przeciwdziałają nudzie i destrukcyjnemu spędzaniu czasu wolnego tylko przed
ekranem komputera lub/i telewizora. Zajęcia organizowane były w miesiącach wakacyjnych.
KREATYWNE WAKACJE adresowane były do dzieci w wieku szkoły podstawowej i do
młodzieży w wieku gimnazjalnym. Czas trwania projektu: 01 czerwca 2017 roku – 30 września
2017 roku. W każdym warsztacie udział brała grupa składająca się z 15 osób. Przeprowadzono
52 h zajęć warsztatowych. Łącznie w projekcie udział wzięło 200 dzieci. Sprawozdanie
z realizacji projektu zostało przyjęte przez Miasto Gminę Włocławek.

9. Informacje o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań
podatkowych.
Fundacja nie posiada zobowiązana budżetowych.
W roku 2017 Fundacja składała następujące deklaracje podatkowe:


PIT-4R i PIT-8AR - Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy,



CIT-8 – Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika
podatku dochodowego od osób prawych.

10. Przeprowadzone kontrole.
W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie była przeprowadzona kontrola.

Zarząd Fundacji na Rzecz Rozwoju
Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku
„Vladislawia”

