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Sprawozdanie z działalności Fundacji
„Fundacja imienia Kazimierza i Zofii Moczarskich” w roku 2015
Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z
działalności fundacji (Dz. U. z dnia 22 maja 2001r.).
1.

Informacja o działalności Fundacji „Fundacja imienia Kazimierza i Zofii
Moczarskich” w 2015 roku (w układzie zgodnym z § 2 powyższego
Rozporządzenia):
Fundacja „Fundacja imienia Kazimierza i Zofii Moczarskich” z siedzibą w
Warszawie (00-572) przy Al. Wyzwolenia 9 lok. 96 powołana przez Elżbietę
Moczarską- Zajączkowską oświadczeniem o ustanowieniu fundacji złożonym w
formie aktu notarialnego o Repetytorium A Nr A1745/2014 w dniu 3 lutego
2014 r. w kancelarii notarialnej notariusz Alicji Huziuk w Warszawie.
Fundacja „Fundacja imienia Kazimierza i Zofii Moczarskich” zwana dalej
„Fundacją”, została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego i umieszczona w
Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych,
Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonym przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem: 0000499067 w dniu 21 lutego 2014 r.
Fundacja posiada statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON:
147492093 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP: 7010416697.
Adres Fundacji: Fundacja imienia Kazimierza i Zofii Moczarskich, Al.
Wyzwolenia 9 lok.96, 00-572 Warszawa
Adres poczty elektronicznej Fundacji: fundacjamoczarskich@gmail.com

Informacja o członkach Zarządu Fundacji:
Aktem notarialnym o ustanowieniu Fundacji imienia Kazimierza i Zofii
Moczarskich Repetytorium A Nr A1745/2014, sporządzonym dnia 03 lutego
2014 roku w kancelarii notarialnej notariusz Alicji Huziuk, został ustanowiony
skład Zarządu Fundacji oraz skład Rady Fundacji, powołanych i
funkcjonujących na zasadach określonych w Statucie Fundacji.
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W skład Zarządu Fundacji wchodzą:


Prezes Zarządu
Elżbieta Maria Moczarska-Zajączkowska



Członkowie Zarządu
Tomasz Antoni Wierzejski

W 2015 roku w skład Rady Fundacji wchodzą:
Anna Małgorzata Machcewicz – Przewodnicząca Rady Fundacji
Monika Sajkowska – Członek Rady Fundacji
Katarzyna Hanna Zdanowicz – Członek Rady Fundacji

Cel Fundacji „Fundacja im. Kazimierza i Zofii Moczarskich” - zgodnie z §
7 Statutu Fundacji:
Celem Fundacji jest krzewienie wartości społecznych i demokratycznych
zgodnych ze spuścizną duchową Kazimierza Moczarskiego i jego żony, Zofii
Moczarskiej,
takich
jak
propagowanie
postaw
humanistycznych,
prospołecznych i patriotycznych opartych o zasady demokratycznego państwa
prawa oraz idei społeczeństwa obywatelskiego oraz wspieranie działalności
przyczyniającej się do upamiętnienia osoby Kazimierza Moczarskiego, jego
losów i twórczości oraz losów i postawy Zofii Moczarskiej.

2.

Zgodnie z § 8 Statutu cele statutowe Fundacja realizuje poprzez:
a.

edukację historyczną i społeczną w szczególności poprzez organizowanie
seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, wydarzeń
artystycznych, wystaw i plebiscytów oraz innych form przekazywania
wiedzy, a także organizowanie konkursów i przyznawanie nagród;

b.

organizowanie i finansowanie akcji oraz kampanii społecznych mających
na celu poprawę znajomości historii, zmiany świadomości społecznej
oraz kształtowanie postaw obywatelskich, patriotycznych;

c.

współpracę przy organizacji konkursu i przyznawaniu Nagrody
Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego;

d.

organizowanie i przyznawanie stypendiów naukowych;
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e.

prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, w tym
współpracy przy wydawaniu książek, czasopism, broszur i wydawnictw
specjalnych;

f.

prowadzenie działalności badawczo-informacyjnej dotyczącej historii
oraz problematyki społecznej, a także życia i twórczości Kazimierza
Moczarskiego oraz Zofii Moczarskiej;

g.

gromadzenie pamiątek i dokumentacji dotyczących życia i działalności
Kazimierza i Zofii Moczarskich;

h.

wspomaganie
osób
prawnych,
jednostek
organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, których
działalność jest zbliżona do celów Fundacji oraz współpracę z takimi
podmiotami.

A. Zadanie „Konkurs o Nagrodę Historyczną im. Kazimierza Moczarskiego
2015”
W 2015 roku Fundacja w ramach prowadzenia swojej działalności statutowej
była organizatorem zadania „Konkurs o Nagrodę Historyczną im. Kazimierza
Moczarskiego 2015” na które uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu/Priorytetu Promocja
literatury i czytelnictwa/ Promocja czytelnictwa w wysokości 51 000 zł. Całość
kwoty zadania wynosiła 66 000 zł. Termin wykonania zadania obejmował okres
od dnia 01.01.2015 do dnia 21.12.2015 r. (nr umowy 04758/15/FPK/IK z dnia
23.04.2015 r. oraz Aneksu do Umowy nr 04758/15/A1/FPK/IK z dnia
21.12.2015 r.).
Konkurs o Nagrodę Historyczną im. Kazimierza Moczarskiego 2015
(„Konkurs”) to działanie zgodne z celami statutowymi Fundacji - konkurs na
najlepszą książkę historyczną roku, dotyczącą historii Polski po 1918 roku do
współczesności, która ukazała się w na polskim rynku wydawniczym w roku
poprzedzającym edycję Konkursu. Celem Konkursu jest popularyzacja książki
historycznej w Polsce a także zwiększenie zainteresowania historią najnowszą
wśród dorosłych i młodzieży.
W ramach realizacji zadania Fundacja zapewniła kompleksową obsługę
merytoryczną i organizacyjną Konkursu, polegającą w szczególności na
opracowaniu Regulaminu Konkursu, powołaniu członków jury oraz
zapewnieniu organizacji prac jury oraz sekretarza jury, publicznym ogłoszeniu
Konkursu wraz z informacją o Konkursie i warunkach udziału w nim,
zapewnieniu publicznej informacji i promocji Konkursu w trakcie jego
przebiegu, w tym publiczne ogłoszenie wybranych przez jury Konkursu 10
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nominowanych publikacji do Nagrody oraz ogłoszenie werdyktu jury zwycięzcy Konkursu w roku 2015. Szeroka promocja Konkursu w prasie
ogólnopolskiej (w tym 10 recenzji nominowanych książek oraz wywiad z
laureatem Konkursu) połączona z kampanią radiową – emisja spotów - dała
wskaźnik ponad 500 tys. odbiorców – co jest jednym z celów idei Konkursu,
którym jest dotarcie do szerokiego grona odbiorców oraz zwiększenie
zainteresowania książką historyczną w Polsce oraz zwiększenie poziomu
czytelnictwa. Fundacja w 2015 roku była także w ramach realizacji zadania
(Konkursu) organizatorem spotkań autorów nominowanych książek, finalistów
konkursu ze studentami oraz uczniami szkół ponadgimnazjalnych w Łodzi,
Poznaniu i Warszawie
W lipcu 2015 w ramach działań statutowych Fundacja zawarła Porozumienie z
Narodowym Centrum Kultury (NCK), którego przedmiotem było określenie
zasad współpracy związanej z realizacją Konkursu o Nagrodę Historyczną im.
Kazimierza Moczarskiego 2015. Na mocy Porozumienia z NCK oraz
Regulaminu Konkursu określono zadania Fundacji jako Organizatora Konkursu
oraz zadania NCK jako Współorganizatora i fundatora nagrody dla zwycięzcy
Konkursu oraz organizatora uroczystej gali Nagrody. W sierpniu 2015 r.
Fundacja zawarła z Agorą SA umowę, której przedmiotem było zapewnienie
promocji Konkursu w 2015 r. przez „Gazetę Wyborczą”, jako Patrona
medialnego - w tym publikacji materiałów poświęconych książkom
nominowanym do Nagrody oraz ich recenzji a także realizacji i publikacji
wywiadu z laureatem Nagrody 2015.
W ramach zadania, przeprowadzonego zgodnie z regulaminem Konkursu, w
wyniku prac jury zostały wyłonione i przedstawione szerokiej publiczności, 10
najbardziej wartościowych, w ocenie jury, publikacji książkowych
polskojęzycznych dotyczących najnowszej historii Polski po 1918 r. do czasów
współczesnych. Publikacje te wydane w Polsce w 2014 r. zostały wybrane
spośród zgłoszonych do Konkursu ponad 70 książek historycznych. Jury
Konkursu w składzie: prof. dr hab. Henryk Samsonowicz (przewodniczący), dr
hab. Andrzej Krzysztof Kunert, dr hab. Daria Nałęcz, Tomasz Łubieński, dr
Tomasz Makowski, prof. dr hab. Jan Kofman, Piotr Nehring, Andrzej
Wielowieyski, Krzysztof Dudek wyłoniło 10 nominacji konkursowych do
Nagrody oraz laureata Konkursu. Z uwagi na cel Konkursu jakim jest
popularyzacja książki historycznej w Polsce oraz zwiększenie zainteresowania
historią najnowszą Polski, w konkursie zostały oceniane książki nie tylko ściśle
naukowe, ale także adresowane do szerokiego grona czytelników - zgodnie z
przykładem książki patrona Nagrody, Kazimierza Moczarskiego i jego
"Rozmów z katem". Nominowane w Konkursie książki, wraz z informacją o
Konkursie, zostały przedstawione szeroko do publicznej wiadomości w
materiałach informacyjnych i redakcyjnych, w tym m.in. w recenzjach każdej z
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10 nominowanych książek w cyklu redakcyjnym „Gazety Wyborczej” i portalu
wyborcza.pl/moczarski - patron medialny wydarzenia, portalach historycznych,
oraz na stronach Narodowego Centrum Kultury, organizatora finału Konkursu uroczystej Gali Nagrody, w której wzięło udział ponad 400 zaproszonych gości,
w tym autorów książek historycznych, wydawców, przedstawicieli instytucji
kultury i nauki, historyków, w tym nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i
akademickich oraz studentów i uczniów, przedstawicieli młodego pokolenia.
W ramach zadania została zrealizowana kampania radiowa (Radio TOK FM)
dotycząca książek nominowanych w Konkursie, promująca czytelnictwo oraz
zachęcająca do czytania książek historycznych. W listopadzie i grudniu 2015 r
odbyło się 19 emisji spotu –kampania dotarła do 649 915 osób.
Spotkania z młodzieżą ponadgimnazjalną w liceach ogólnokształcących w
Poznaniu, Warszawie i Łodzi zrealizowane w ramach zadania, z autorami
książek historycznych (nominowani i laureaci lat ubiegłych) oraz Elżbietą
Moczarską, córką patrona Nagrody, honorowym członkiem kapituły a także
otwarte spotkanie ze studentami ISP PAN były zaczynem idei Fundacji o
zaangażowaniu młodzieży w projekt powołania młodzieżowych klubów
historycznych oraz młodzieżowej Nagrody Historycznej im. Kazimierza
Moczarskiego czego Fundacja dała wyraz w złożonym we wniosku
o dofinansowanie w listopadzie 2015 r w ramach Programu Promocja
Literatury i Czytelnictwa na rok 2016.
Informacje o Konkursie, nominowanych, laureacie i historii Konkursu i
Nagrody ukazały się na stronie internetowej NCK, Newsletterze NCK, mediach
społecznościowych,
wydaniach
"Gazety
Wyborczej",
portalu
www.wyborcza.pl/moczarski i mediach społecznościowych, portalach
historycznych, oraz radio TOK FM i TVP Kultura.
Finał Konkursu uroczystość wręczenia Nagrody zorganizowana została przez
Narodowe Centrum Kultury w Pałacu Rzeczypospolitej, siedzibie Biblioteki
Narodowej w Warszawie z udziałem ok. 400 uczestników.
B. Zadanie „Niezłomny. Kazimierz Moczarski (1907-1975)”
krótkometrażowy film animowany o Kazimierzu Moczarskim

–

W ramach swojej działalności statutowej Fundacja złożyła w kwietniu 2014
roku wniosek o dofinansowanie zadania „Niezłomny. Kazimierz Moczarski
(1907-1975)” w ramach Programu – Kultura Interwencje 2015 ze środków
Narodowego Centrum Kultury, który został oceniony pozytywnie. Na podstawie
zawartej umowy z Narodowym Centrum Kultury nr 35/2015/KI z dnia
30.06.2015 r. oraz Aneksu nr 1 z dnia 05.10.2015 r. na realizację zadania
„Niezłomny. Kazimierz Moczarski (1907-1975)” Fundacja otrzymała
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dofinansowanie ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury w
kwocie 100 000 zł. Termin wykonania zadania obejmował okres od 18.05.2015
do 31.11.2015.
"Niezłomny. Kazimierz Moczarski (1907-1975) to zrealizowany przez Fundację
w ramach zadania projekt krótkometrażowego filmu animowanego pod
roboczym tytułem "Niezłomny. Kazimierz Moczarski (1907-1975” ) -w
ostatecznej wersji „Sprawa Moczarskiego” - o Kazimierzu Moczarskim,
patronie Nagrody Historycznej na najlepszą książkę roku dotyczącą najnowszej
historii Polski, autorze "Rozmów z katem", historycznego reportażu z celi, którą
dzielił z katem warszawskiego getta Jürgenem Stroopem. Film w reżyserii
Tomasza Siwińskiego, młodego, uznanego twórcy polskiej szkoły animacji,
został oparty na kluczowych faktach z biografii Kazimierza Moczarskiego,
prawnika i dziennikarza, żołnierza Armii Krajowej, walczącego w Powstaniu
Warszawskim, aresztowanego w 1945r.,skazanego na karę śmierci,
uwolnionego i zrehabilitowanego w 1956 r. Te wszystkie elementy biografii
Kazimierza Moczarskiego wraz z
jego konfrontacją ze Stroopem w
stalinowskim więzieniu oraz proces rehabilitacyjny Moczarskiego w 1956 r.
zostały zawarte w powstałym w ramach zadania krótkometrażowym filmie
animowanym. Tomasz Siwiński – również autor scenariusza filmu - zrealizował
film zgodnie z planowanymi założeniami zadania, w formie klasycznej
poklatkowej animacji malarskiej, malowanej w programie komputerowym
ArtRage, sporządzonej na podstawie wcześniej przygotowanej animacji
konturowej. Czas trwania filmu - 5 min.- pozwolił na opowiedzenie ważnego
fragmentu polskiej historii, w wysoce artystycznej, nowoczesnej i edukacyjnej
formie przekazu, opartej na niewykorzystanym wcześniej materiale
faktograficznym i ikonograficznym, dotyczącym biografii Kazimierza
Moczarskiego, historii gen. SS Jurgena Stroopa oraz wymiaru zbrodni
hitlerowskich i stalinowskich okresu II wojny światowej i czasów powojennych.
Zakładany cel powstania i realizacji filmu jakim jest upowszechnienie historii
XX wieku i jej bohaterów, którego przykładem jest Kazimierz Moczarski, jego
losy i twórczość, został spełniony. Wyprodukowany przez Fundację film ma
charakter edukacyjny, historyczny i popularyzatorski, przybliża widzowi
najnowszą historię Polski w ciekawej plastycznej i muzycznej formie. Premiera
filmu odbyła się podczas uroczystej gali Nagrody Historycznej im Kazimierza
Moczarskiego 2015 Pałacu Rzeczypospolitej, siedzibie Biblioteki Narodowej w
Warszawie. Film został udostępniony szerokiej publiczności w internecie.
W skład zadania wchodziły następujące działania zgodne z harmonogramem,
których organizatorem i koordynatorem była Fundacja:
1. Działania przygotowawcze: kwerenda materiałów źródłowych, opracowanie
koncepcji filmu we współpracy ze scenarzystą/reżyserem, konsultacja
historyczna, wybór materiałów faktograficznych i ikonograficznych, wybór
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producenta wykonawczego (uzyskanie efektu zgodnego z zamierzeniami
projektu wymagało zaangażowania do współpracy profesjonalnej ekipy
produkcyjnej producenta wykonawczego), przygotowanie zarysu scenariusza.
2. Realizacja zadania: przygotowanie i akceptacja scenariusza, opracowanie
scenopisu i projektów plastycznych, wykonanie rysunków i storyboardów,
layoutów, animaticu, rozpoczęcie prac nad animacją obrazu.
3. Realizacja zadania cd.: Zadaniem reżysera i pracujących wraz z nim twórców
filmu było kolejno przygotowanie i wykonanie obrazu filmu, od storyboardów i
projektów plastycznych, layoutów, animaticu, animacji, malowania, renderingu,
compositingu i montażu według założeń scenariusza. Projekt "Niezłomny.
Kazimierz Moczarski 1907-1975" został zrealizowany z myślą również o
młodym widzu, by wzbudzić jego emocje i zainteresować najnowszą historią
Polski.
4. Realizacja zadania: kompozycja utworu muzycznego do filmu. W ramach
zadania został skomponowany, specjalnie do filmu, utwór muzyczny
podkreślający dramaturgię akcji i wzbudzający emocje. W skład zadania
wchodziły: skomponowanie muzyki do filmu oraz pozyskanie praw do
wykorzystania kompozycji.
5. Realizacja zadania: w skład prac końcowych nad obrazem filmowym i
animacją oraz powstałą kompozycją muzyczną, wchodziły prace nad
udźwiękowieniem i efektami synchronicznymi do filmu, nagranie
skomponowanej muzyki oraz dźwięku, wynajem studia dźwiękowego, prace
nad montażem filmu oraz prace końcowe, post-produkcja, kolaudacja i odbiór
filmu.
6. Obsługa prawna i księgowa zadania przygotowanie umów o wynagrodzenia
dla twórców i podwykonawców zadania oraz rozliczenie kosztów elementów
składowych zadania.
Szczegółowy raport z wykonania zadania „Niezłomny. Kazimierz Moczarski
(1907-1975)” w ramach Programu Kultura-Interwencje 2015 ze środków NCK
został złożony przez Fundację w NCK dnia 11.12.2015 r.

W listopadzie 2015 r. Fundacja złożyła wniosek do Programu /Priorytetu
Promocja literatury i czytelnictwa/ Promocja czytelnictwa ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinasowanie zadania „Nagrody
Historyczne im. Kazimierza Moczarskiego 2016” – ogólnopolskiej kampanii
edukacyjno-społecznej popularyzującej najnowszą literaturę historyczna
dotyczącą historii Polski po 1918 r. do czasów współczesnych.
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Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej – nie dotyczy
Fundacja imienia Kazimierza i Zofii Moczarskich nie prowadziła działalności
gospodarczej w roku 2015.
3.

Informacja o uchwałach Zarządu Fundacji
Odpisy uchwał Zarządu Fundacji podjętych w roku 2015 stanowią załącznik do
niniejszego sprawozdania.

4.

Informacja o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w roku
2015
Z prowadzonej w 2015 roku działalności statutowej Fundacja „Fundacja imienia
Kazimierza i Zofii Moczarskich” uzyskała przychody w wysokości: 166 000,00
zł.
Źródła uzyskanych przez Fundację przychodów w 2015 r.
- dofinansowanie zadania „Konkurs o Nagrodę Historyczną im. Kazimierza
Moczarskiego 2015” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury w kwocie: 51 000,00 zł;
- darowizna na realizację zadania „Konkurs o Nagrodę Historyczną im.
Kazimierza Moczarskiego 2015” (wkład własny Fundacji) w kwocie: 15 000,00
zł;
- dofinansowanie zadania „Niezłomny. Kazimierz Moczarski (1907-1975)” ze
środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu KulturaInterwencje 2015 w kwocie: 100 000,00 zł.
W 2015 roku w ramach celów statutowych Fundacja nie realizowała odpłatnych
świadczeń, wobec tego koszty realizacji tych świadczeń wyniosły 00,00 zł.
W 2015 roku Fundacja „Fundacja imienia Kazimierza i Zofii Moczarskich”
poniosła następujące koszty:
a) Koszty realizacji celów statutowych Fundacji - 166 000, 00 zł
- koszty realizacji zadania „Konkurs o Nagrodę Historyczną im. Kazimierza
Moczarskiego 2015” – 66 000,00zł;
- koszty realizacji zadania „Niezłomny. Kazimierz Moczarski (1907-1975)”- 100 000,00 zł.
b) Koszty administracyjne (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.) –
655,55 zł
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c) Koszty działalności gospodarczej - 00,00 zł
d) Pozostałe koszty - 00,00 zł
e) Strata roku 2014 w kwocie 246,00 zł
5.

Informacja o wysokości zatrudnienia w 2015 roku
W 2015 roku Fundacja „Fundacja imienia Kazimierza i Zofii Moczarskich” nie
zatrudniała osób.
Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację w 2015 roku
wyniosła 00,00 zł.
Wysokość rocznego wynagrodzenia w 2015 r. wypłaconego łącznie członkom
zarządu i innych organów fundacji (Radzie Fundacji) wyniosła 00,00 zł.
Wynagrodzenie osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej
wyniosło 00,00 zł.
Wysokości rocznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i
innych organów fundacji wyniosła 00,00 zł.
Wysokości rocznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie osobom kierującym
wyłącznie działalnością gospodarczą wyniosła 00,00 zł.
Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia poniesione przez Fundację w roku
2015 wyniosły 00,00 zł.
Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia poniesione przez Fundację w roku
2015 wyniosły: 00,00 zł.

6.

Informacja o udzielonych pożyczkach pieniężnych
W 2015 roku Fundacja „Fundacja imienia Kazimierza i Zofii Moczarskich” nie
udzielała żadnych pożyczek.

7.

Informacja o stanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w
kasie
Fundacja „Fundacja imienia Kazimierza i Zofii Moczarskich” na dzień 31
grudnia 2015 r. posiada jeden rachunek bankowy. Stan środków pieniężnych
zgromadzonych na rachunku wyniósł na dzień 31 grudnia 2015 roku 224,36 zł.
Stan środków pieniężnych w kasie wyniósł na dzień 31 grudnia 2015 roku 0,00
zł.

8.

Informacja o nabytych udziałach, akcjach i obligacjach
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Fundacja „Fundacja imienia Kazimierza i Zofii Moczarskich” nie posiada w
swoim majątku obrotowym obligacji ani udziałów lub akcji w spółkach prawa
handlowego.
9.

Informacja o nabytych
niematerialnych i prawnych

środkach

trwałych

oraz

wartościach

Fundacja „Fundacja imienia Kazimierza i Zofii Moczarskich” nie nabyła w
2015 roku środków trwałych, niematerialnych oraz prawnych.
10.

Informacja o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i
samorządowe
W 2015 roku Fundacja „Fundacja imienia Kazimierza i Zofii Moczarskich” nie
wykonywała działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i
samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne).

11.

Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań
podatkowych
Fundacja w 2015 r. nie miała zobowiązań podatkowych.
Fundacja korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych
na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od osób prawnych
Fundacja nie jest podatnikiem podatku VAT.

12.

Przeprowadzone kontrole i ich wyniki
W okresie sprawozdawczym w Fundacji „Fundacja imienia Kazimierza i Zofii
Moczarskich” nie były prowadzone kontrole.
Zarząd Fundacji
„Fundacja imienia Kazimierza i Zofii Moczarskich”

Elżbieta Moczarska- Zajączkowska
Prezes Zarządu

Tomasz Wierzejski
Członek Zarządu
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