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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPIERANIA 
WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ IMIENIA PROFESORA CZESŁAWA 

MOJSIEWICZA W ROKU 2014 
 
 

Sprawozdanie składa się z pięciu ponumerowanych stron. 
 
 

I. Fundacja Wspierania Współpracy Międzynarodowej Imienia Profesora Czesława Mojsiewicza 

rozpoczęła działalność 19. września 2011 roku. Siedziba Fundacji mieści się w Toruniu, przy 

ulicy Lubickiej 44. 

 

II. Fundacja jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000395077. 

 

III. Fundacja otrzymała numer identyfikacyjny REGON 341217988 oraz NIP 8792666947. 

 

IV. W skład Zarządu Fundacji wchodzą: 

1. prof. Krzysztof Mikulski – Prezes Zarządu 

2. dr hab. Jarosław Kłaczkow – Członek Zarządu 

 

V. W skład Rady Fundacji wchodzą: 

 dr Adam Marszałek – Fundator 

 dr hab. Joanna Marszałek-Kawa – Przewodnicząca 

 mgr Iwona Nadolska-Bartosiak 

 mgr Wiktor Sieradzki 

 prof. Zbigniew Karpus 

 

VI. Statutowe cele Fundacji: 

1. Działanie na rzecz wszelkiego rodzaju współpracy międzynarodowej, w tym w szczególności 

kontaktów Unii Europejskiej i Rzeczpospolitej Polskiej z państwami azjatyckimi, a także współpracy 

w ramach Trójkąta Weimarskiego. 

2. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami, w tym w szczególności propagowanie wiedzy o historii, bieżącej działalności i 

celach funkcjonowania Unii Europejskiej, współpracy wspólnot europejskich i Rzeczpospolitej 

Polskiej z państwami, a także współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego oraz innej, której celem 

jest zbliżanie narodów. 



3. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej, na zasadach wzajemności, partnerstwa, pokoju i tolerancji, pozwalające 

tworzyć pozytywny wizerunek Rzeczpospolitej Polskiej w wymiarze międzynarodowym. 

4. Wspomaganie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w tym w wymiarze 

międzynarodowym. 

5. Wspomaganie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w szczególności w sferze problematyki 

współpracy międzynarodowej. 

6. Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności poprzez 

tworzenie kontaktów międzynarodowych. 

7. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, w szczególności w wymiarze kontaktów 

międzynarodowych. 

8. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań 

wspomagających rozwój demokracji. 

 

VII. Fundacja działa poprzez: 

1. Organizowanie lub finansowanie przedsięwzięć o charakterze szkoleniowym, informacyjnym, 

edukacyjnym bądź naukowym w tym konferencji, szkoleń i konkursów, 

2. Organizowanie lub finansowanie imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i 

wystawy,  

3. Organizowanie lub finansowanie działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym: 

- wspomaganie publikacji wszelkiego typu wydawnictw, jak np. książki, informatory, ulotki lub 

czasopisma, 

- przygotowywanie i prowadzenie stron internetowych, 

- prowadzenie punktów informacyjnych. 

4. Współpracę w wymiarze krajowym i zagranicznym z władzami samorządowymi, rządowymi i 

organizacjami pozarządowymi w zakresie określonym w celach działania Fundacji. 

 

VIII. Działania Fundacji w roku 2014: 

 

1. Działalność wydawnicza 

Dzięki wsparciu Fundacji w roku 2014 ukazała się następująca książka: 

Danuta Plecka (red.), „Administracja publiczna w projektach politycznych” 

 

2. Współpraca z firmą Time Marszałek Group 

Członkowie Fundacji podjęli współpracę z firmą Time Marszałek Group i jej Generalnym 

Menadżerem dr. Adamem Marszałkiem pośrednicząc m.in. w kontaktach chińskich i polskich 

partnerów z władzami miasta i województwa, a także mediami chińskimi. 



 

3. Organizacja I Kongresu Azjatyckiego w Toruniu w dniach 15-16.05.2014 r. w Toruniu. 

We współpracy z Urzędem Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urzędem Miasta 

Torunia, Towarzystwem Azji i Pacyfiku, Wydziałem Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK 

oraz Centrum Badań Wschodnich Fundacja zorganizowała nowe wydarzenie naukowe na terenie 

Torunia, które jest kontynuacją w nowej, szerszej formule wcześniejszych Konferencji Azjatyckich 

(odbyło się siedem edycji). W uroczystym otwarciu imprezy wzięli udział: JE Paticia Ann V. Paez, 

Ambasador Republiki Filipin, JE Khalid H. Memon, Ambasador Islamskiej Republiki Pakistanu, JE 

Monika Kapil Mohta, Ambasador Republiki Indii, JE Erik Utembajew, Ambasador Republiki 

Kazachstanu, JE Darmansjah Djumala, Ambasador Republiki Indonezji, JE Dato' Jamaluddin bin 

Sabeh, Ambasador Malezji, JE Adiya Ganbaatar, Ambasador Republiki Mongolii, JE Ulvi 

Bakhshaliyev, Zastępca Ambasadora Republiki Azerbejdżanu, Minister-Radca Paitoon-

Mahapannaporn, Zastępca Szefa Misji w Ambasadzie Królestwa Tajlandii, Megumi Osugi-Stępień, 

Dyrektor Wydziału Informacji i Kultury Ambasady Japonii. Podczas kongresu podejmowano szeroki 

wachlarz tematów azjatyckich, dotyczących bezpieczeństwa wewnętrznego, międzynarodowego 

kryzysu gospodarczego, problemów praw człowieka z perspektywy azjatyckiej. W trakcie trwania 

kongresu uczestnicy wyrażali chęć wzięcia udziału w jego kolejnych edycjach.  

 

IX. W roku 2014 Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej, w związku z czym nie 

uzyskała przychodów ani nie poniosła kosztów z tego tytułu. 

 

X. Zebranie Rady Fundacji odbyło się 7.05.2014 r. i uchwaliło, co następuje: 

1. Omówiono przebieg konferencji zorganizowanej w dniach 5–6 grudnia 2013 roku  
w Ostromecku – II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Administracja publiczna 
w projektach politycznych”, 
2. Omówiono przebieg przygotowań do I Kongresu Azjatyckiego,  
3. Omówiono przebieg przygotowań do III konferencji samorządowej pt. „Administracja 
publiczna. Wybory do samorządu terytorialnego A.D. 2014”, która odbędzie się  
w Ostromecku w dniach 10–11 grudnia 2014 roku.  

1.  

 

XI. W roku 2014 Zarząd Fundacji nie przegłosował uchwał oddzielnych w stosunku do decyzji 

Rady Fundacji. 

 

XII. Przychody Fundacji stanowią środki finansowe przeznaczone na działalność statutową 

otrzymane od darczyńców instytucjonalnych oraz osób fizycznych. Całkowity przychód 

Fundacji za rok 2014 na dzień 31.12.2014 zamyka się w kwocie 132 240 zł, z czego 132 240  

zł stanowią przychody z działalności statutowej, zaś 0 zł stanowią przychody finansowe – 

odsetki od rachunku bankowego. 



 

Koszty poniesione przez Fundację w roku 2014 na dzień 31.12.2014 zamykają się w kwocie 

123 755,81. zł, a dokładniej:  

a) zużycie materiałów i energii 26 155,18 zł 

b) usługi obce 7 003,85 zł 

c) podatki i opłaty 0 zł 

d) wynagrodzenia 17 800, 27 zł 

e) pozostałe koszty 72 796,51 zł 

f) pozostałe koszty operacyjne 0 zł 

g) koszty finansowe 0 zł 

 

XIII. Wydatki Fundacji w roku 2014 zamykają się w kwocie 0 zł, a dokładniej: 

a) Fundacja nie zatrudnia osób, 

b) łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację wynosi 0,00zł, 

c) zgodnie ze Statutem członkowie Zarządu i Rady Fundacji nie pobierają z tytułu sprawowania 

funkcji żadnego wynagrodzenia, 

d) wynagrodzenia wypłacone przez Fundację z tytułu umów zlecenia wyniosły 17 000, 27 zł, 

e) zgodnie ze Statutem Fundacja nie udziela pożyczek pieniężnych, 

f) Fundacja nie posiada kont oszczędnościowych. Fundacja posiada bieżący rachunek bankowy w 

Banku Zachodnim WBK S.A. o numerze 48 1500 1751 1217 5005 0496 0000, którego bilans na 

dzień 31.12.2014 wynosi: 294,72 zł. 

g) Fundacja nie posiada żadnych obligacji skarbowych, ani udziałów albo akcji w spółkach prawa 

handlowego,  

h) Fundacja nie posiada nieruchomości, 

i) Fundacja nie nabyła w roku 2014 środków trwałych, 

j) wartość aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 

sporządzanych dla celów statystycznych to 839 zł. 

 

XIV. W roku 2014 Fundacja prowadziła działalność na zlecenie Województwa Kujawsko-

Pomorskiego promując Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz RPO WK-P podczas I 

Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego w Toruniu. 

 

XV. W roku 2014 w Fundacji nie była przeprowadzana żadna kontrola. 

 

 

 

 




