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Fundacja Fiedlerów 
ul. Matejki 46 / 4  
60-769 Poznań 
KRS 0000413088 Regon 302 11 51 46 NIP 779 240 58 67 
 
Zarząd Fundacji: 
Radosław Fiedler – Prezes 
Anna Schmidt Fiedler – Wiceprezes 
Marek  Aldo Fiedler – Wiceprezes 
Marek Oliwier Fiedler – Członek Zarządu 
 
Cele statutowe: 
1. Aktywizacja różnych grup społecznych, zawodowych i wiekowych; 
2. Wspieranie idei samorządności, społeczeństwa obywatelskiego, inicjatyw obywatelskich, promocja 

demokracji; 
3. Wspieranie dialogu społeczno-politycznego; 
4. Wspieranie innowacji społecznych; 
5. Wyrównywanie szans, walka z wszelkimi przejawami dyskryminacji wykluczenia oraz 

podejmowanie działań zmierzających do niwelowania barier i ograniczeń dotykających grupy 
dyskryminowane i społecznie wykluczone; 

6. Wspieranie osób chorych i niepełnosprawnych; 
7. Walka z bezrobociem i wspieranie osób bezrobotnych na rzecz powrotu na rynek pracy i poprawy 

ich warunków życia; 
8. Wspieranie działań na rzecz równouprawnienia płci; 
9. Ochrona przyrody,  dziedzictwa kulturowego, tradycji  i zabytków; 
10. Krzewienie postaw ekologicznych; 
11. Krzewienie postaw patriotycznych; 
12. Organizacja i/lub wpieranie działań w obszarze szeroko rozumianej edukacji, kultury, ochrony 

zdrowia; 
13. Wspieranie szeroko pojętej innowacyjności, kreatywności i rozwoju wiedzy; 
14. Wspieranie idei rozwoju społeczeństwa informacyjnego; 
15. Krzewienie idei tolerancji, zrozumienia i poszanowania odrębności, w tym wieloaspektowe 

przybliżanie innych kultur. 
16. Wspieranie dialogu międzynarodowego, międzyetnicznego, międzykulturowego i 

międzyreligijnego;  
17. Wspieranie dialogu międzypokoleniowego; 
18. Działanie na rzecz poszanowania praw i wolności człowieka i obywatela; 
19. Wspieranie działań umożliwiających rozwój osobisty i  realizację marzeń, w tym działania na rzecz 

dzieci, młodzieży, seniorów; 
20. Wspieranie przedsiębiorczości; 
21. Wpieranie i organizowanie działalności charytatywnej, promocja wolontariatu. 
                                   
Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:  
 

1. Organizowanie spotkań, warsztatów, szkoleń, konferencji, seminariów, pokazów, prelekcji, 
festiwali, wystaw, koncertów, pokazów, spotkań autorskich, kursów, wyjazdów, wizyt 
studyjnych, obozów, kolonii, półkolonii, imprez, imprez charytatywnych, zjazdów, szkół 
tematycznych, forów wymiany opinii i podobnych; 

2. Nawiązywanie współpracy umożliwiającej realizację ww. celów z różnymi podmiotami (os, 
prawne i fizyczne, jednostki samorządu, szkoły, uczelnie, organizacje pozarządowe i in.), także 
zagranicznymi ; 

3. Prowadzenie szeroko rozumianej działalności promocyjnej, tworzenie stron i portali 
internetowych i innych działań medialnych potrzebnych do realizacji ww. celów; 

4. Prowadzenie działalności wydawniczej; 
5. Prowadzenie działalności doradczej; 



6. Realizację programów radiowych, telewizyjnych, filmów; 
7. Wspieranie inicjatyw spójnych z celami Fundacji; 
8. Członkostwo w organizacjach wspierających realizację celów Fundacji; 
9. Realizowanie lub wspieranie realizacji programów naukowych i badawczych; 
10. Realizowanie programów edukacyjnych i nowych form kształcenia; 
11. Fundowanie stypendiów; 
12. Wspieranie działań lub członkostwo w organizacjach zrzeszających instytucje polskie 

i zagraniczne o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celami Fundacji; zawiązywanie 
partnerstw dla realizacji tych celów. 

13. Wspieranie programów i przedsięwzięć podejmowanych przez placówki prowadzące 
działalność naukową, naukowo-techniczną, oświatową, kulturalną (także kultury fizycznej  
i sportu), ochrony zdrowia i pomocy społecznej inwalidów i osób niepełnosprawnych.  

 
Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako 
działalność odpłatna. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 

I. Działania podjęte w 2019 roku wpisujące się w cele Fundacji (wydarzenia/ projekty): 
 
1. Ścieżka obok drogi– 100lecie niepodległości i praw kobiet w Muzeum A. Fiedlera  

 
Projekt upamiętniający 100-lecie niepodległości oraz praw wyborczych kobiet przez pryzmat  
sylwetek i losów dwóch niebanalnych kobiet – Kazimiery Iłłakowiczówny, poetki zamieszkałej 
wiele lat w Poznaniu i związanej zawodowo z Józefem Piłsudskim oraz artystki - Zofii 
Stryjeńskiej.  
W ramach projektu odbyły się: 

• warsztaty artystyczne przybliżające sylwetki obu 

kobiet oraz obejmujące działania przygotowujące widowisko finałowe  

• spotkania i dyskusje o obliczach współczesnego patriotyzmu z perspektywy kobiecej i 

nie tylko - także z udziałem Polek mieszkających za granicą 

• widowisko finałowe.  

Powstał także film współprzygotowany przez uczestników. 

Dofinansowanie 6600 zł – Powiat Poznański, 3500 zł – Miasto Puszczykowo, wkład własny 

509,34 zł. 

2. Iran śladami Polaków  
 
W ramach tego projektu szkoły Powiatu Poznańskiego (w Luboniu, Radzewie, Czerwonaku i 
Puszczykowie - łącznie ok 200 uczniów) zainteresowane opowieściami o losach Polaków 
uciekających z ZSRR przez Iran w czasie II w. światowej miały możliwość zaprosić Fundację na 
prelekcje połączone z debatami o różnych obliczach patriotyzmu i prezentacją wystawy 
fotografii. Tomasz Siuda i Radosław Fiedler opowiadali uczniom historie polskich uciekinierów, 
ok 116 tys. uchodźców, którzy w 1942 r. wydostali się ze Związku Radzieckiego przez Iran. 
Spotkania były okazja do przybliżenia z jednej strony ich dramatycznych losów połączonych z 
próbami pielęgnacji polskości na obczyźnie, jak również współczesnego Iranu, jego specyfiki, 
tradycji, kultury. W trakcie spotkań wykorzystano materiały archiwalne – fotografie, relacje, 
dokumenty, jak również spory materiał zdjęciowy będący pokłosiem wyprawy Śladami 
polskich uchodźców, jaką drużyna Fundacji zrealizowała w 2017 roku. 

 Projekt zrealizowano dzięki dofinansowaniu  Powiatu Poznańskiego – 4000 zł i Aquanet SA – 

 1500 zł . 

 
3. Konkurs literacki o nagrodę Bursztynowego Motyla  

 



Celem projektu jest wspieranie i propagowanie literatury podróżniczej i czytelnictwa poprzez 
nagradzanie najlepszych książek podróżniczych nagroda im. Arkadego Fiedlera. Laureatem w 
2018 została Natasza Goerke za książkę „Tam” 
 
Dofinansowanie projektu: Urzędu  Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – 10 000 zł, 
Miasto Puszczykowo – 7 000 zł. 
 
 

4. Wystawa  Śladami Dywizjonu 303 
 

W związku z premiera filmu Dywizjon 303 i rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 
zorganizowaliśmy w maju 2018 roku wystawę rekwizytów wraz z autentycznymi wojennymi 
fotografiami ukazującymi naszych wspaniałych polskich lotników i mechaników, którzy zdobyli 
sławę najskuteczniejszych i najdzielniejszych obrońców Wysp Brytyjskich w krytycznym 1940 
roku. Na wystawie zostały również pokazane nigdy wcześniej nieeksponowane pamiątki po 
Arkadym Fiedlerze z okresu Bitwy o Anglię.  Jej udostępnienie zwiedzającym ma ogromne 
walory edukacyjne, jest doskonałym pretekstem do przypomnienia roli Polaków podczas II w. 
św. oraz nowoczesną multmiedialną lekcją historii i patriotyzmu. 
 
Koszt  9 199,23 zł, dofinansowanie 7000 zł (m. Puszczykowo) 
 

 
II. Posiedzenia i uchwały Zarządu 

Odbyły się 4 spotkania Zarządu Fundacji, podczas których opracowano pomysły i projekty na 
lata 2018-2020, omawiano realizację bieżących projektów. Zarząd przyjął jedną uchwałę: 
sprawozdanie za rok 2017. 

 
III.  Poniesione koszty prowadzenia działalności 

 
1. Koszty związane z korzystaniem z rachunku bankowego  ……………... PLN 
2. Przychody uzyskane na projekty w ramach działalności statutowej pokryły koszty j ich 

prowadzenia. 
3. W 2017 r. Fundacja nie zatrudniała pracowników, prowadzenie  organizacji 

realizowane było jako praca społeczna jej członków z wykorzystanie zasobów 
własnych członków. 

4. Saldo na rachunku bankowym na koniec roku 2018 wyniosło  ……………. PLN 
5. Fundacja nie nabyła żadnych obligacji, udziałów, akcji,  nieruchomości ani środków 

trwałych,  nie udzielała pożyczek  
6. informacja o poniesionych kosztach na: 

a) realizację celów statutowych -  
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.)  - Fundacja opiera się o pracę 
społeczną członków zarządu, korzysta z nieodpłatnie użyczonego lokalu, sprzętu 
komputerowego , materiałów biurowych itp. i nie wykazuje opłat administracyjnych 
c) działalność gospodarczą – Fundacja  nie prowadzi dzielności gospodarczej 
d) pozostałe koszty – odnowienie domen, tłumaczenie  1281,67 PLN 

5. W 2018 roku Fundacja nie zatrudniała pracowników. 
6. Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe 
 

LP Projekt 
Podmiot 
dotujący 

Dotacja 
otrzymana 

Dotacja 
wykorzystana 

Wynik 

1.  Iran śladami Polaków 
Powiat 

Poznański 
4 000 4 000 0 

2.  Ścieżka obok drogi  
MIASTO 

PUSZCZYKOWO  
3 500 3 500 0 

3.  Ścieżka obok drogi  Powiat 6 600 6600 0 



Poznański 

4.  Bursztynowy motyl  

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Wielkopolskiego 

10 000 10 000 0 

5.  Bursztynowy motyl  
Miasto 

Puszczykowo 
7 000 7 000 0 

6.  Wystawa 
Miasto 

Puszczykowo 
7 000 7 000 0 

  RAZEM 
  
38 100 
  

38 100 0 

  
 

7.  Darowizny, umowy 
 

LP Uwagi 
Podmiot 

wspierający 
Otrzymane wsparcie Cel 

1.  Umowa Aquanet SA 1 500 Iran śladami Polaków 

 
 
8. informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych: 

a. podatek należny od dochodów za rok 2018 (CIT 8) wyniósł 0 zł, Fundacja ustawowo 
jest zwolniona z jego uiszczania. 

b. Podatek  od umów zlecenia/ o dzieło zawartych realizacji  działalności statutowej 
wyniósł w 2018 …... PLN i został opłacony. 

9. Przeprowadzone kontrole – w 2018 roku nie przeprowadzono dodatkowych kontroli 
10. Dane finansowe: 

a. W 2018r. Fundacja miała przychody na poziomie 42 300 PLN. 
Kwota PLN Typ przychodu 

38 100 Dotacje, granty 
4 200 Darowizny i wpłaty na działalność statutową 

 
b. W 2018r. Fundacja poniosła koszty prowadzenia działalności statutowej na poziomie   

…..PLN 
c. Wynik finansowy za 2018 r. - PLN 
d. Suma aktywów    PLN 
e. Suma pasywów   PLN. 

 
 

      
Radosław Fiedler 


