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I. DANE REJESTROWE FUNDACJI 

Stosownie do postanowień § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 
r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji, dane rejestrowe Fundacji 
Żywy Most, na dzień 31.12.2014 r.,  przedstawiają się następująco: 

- nazwa fundacji: 
Fundacja Żywy Most  

powołana aktem notarialnym w dniu 06.08.2012 r. 

- siedziba fundacji i adres fundacji (aktualny adres do korespondencji oraz adres poczty 
elektronicznej, jeśli fundacja taki posiada):  
Ul. Puławska 114/12, 02-620 Warszawa  

adres e-mail: 

- data i numer rejestracji w sądzie: 
Data pierwszej rejestracji w Sądzie Rejonowym dla M.St.Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dn. 02.08.2013 r. wpis do Rejestru Stowarzyszeń i 
Przedsiębiorców 

- nr KRS i data rejestracji w KRS: 
0000468664, Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 02.08.2013  

- nr identyfikacyjny w systemie regon: 
146814011 

- skład zarządu (imię, nazwisko, pełniona funkcja): 
 

Boaz Ben Zion Yardeni   (Prezes Zarządu Fundacji)                

Yosef  Erez   (Członek Zarządu Fundacji)                             

Dominika Zakrzewska  (Członek Zarządu Fundacji)                                

Vera Korsunski    (Członek Zarządu Fundacji)                                             

 
- cele statutowe fundacji: 
1. Promowanie dialogu międzynarodowego, międzykulturowego i międzyreligijnego.  

2. Przełamywanie istniejących stereotypów i uprzedzeń i zapobieganie powstawaniu nowych, a także 

prowadzenie badań naukowych nad uwarunkowaniami ich powstawania i skutecznością metod 

zapobiegania ich negatywnym skutkom.  

3. Tworzenie przestrzeni do kształtowania konstruktywnych relacji między Polakami, a innymi 

narodami.  

4. Działanie na rzecz umacniania i rozwoju pozytywnych relacji Polsko-Izraelskich i Polsko-Żydowskich.  

5. Promowanie pozytywnego wizerunku Polski.  

6. Promowanie polskiej kultury i wiedzy o Polsce za granicą.  

7. Zwalczanie przejawów dyskryminacji.  

8. Kształtowanie postaw liderskich.  

9. Szerzenie wiedzy o kulturze i obyczajach innych narodów i grup etnicznych.  

10. Rozwijanie współpracy na szczeblu międzynarodowym.  

11. Popularyzacja idei mediacji i tolerancji.  
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12. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego.  

13. Wspieranie młodych ludzi w rozwoju ich potencjału.  

II. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 
 
II.1 ZASADY I FORMY DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI  
Fundacja realizuje wyżej wymienione cele poprzez: 
a) Organizację i prowadzenie konferencji, warsztatów, sympozjów, seminariów, wizyt studyjnych, szkoleń, 

wymiany międzynarodowej, festiwali, treningów, dni kultury, prelekcji, programów stypendialnych. 

b) Prowadzenie edukacji międzykulturowej.  

c) Organizację i prowadzenie zajęć edukacyjnych. 

d) Tworzenie autorskich programów edukacyjnych.  

e) Hospitacje w instytucjach edukacyjnych, kulturalnych i oświatowych. 

f) Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą. 

g) Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie 

wymienionym w celach działania Fundacji. 

h) Pomoc w nawiązywaniu kontaktów partnerskich między instytucjami edukacyjnymi, socjalnymi i 

kulturalnymi w Polsce i za granicą. 

i) Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a 

szczególnie w zakresie edukacji międzykulturowej, dialogu między-religijnego współpracy 

międzynarodowej, rozwiązywania konfliktów, kształtowania aktywności odpowiedzialności społecznej. 
 

II.2 DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI W 2014 ROKU 
Działalność Fundacji Żywy Most w roku 2014 koncentrowała się na następujących aktywnościach: 
(każdy punkt z częścią opisową) 
 

Rodzinna Radość Wiosennych Świąt - Międzykulturowy rodzinny projekt artystyczny zrealizowany w 

ramach dotacji z małych grantów Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy, który skierowany był 

do mieszkańców Warszawy i dotyczył zwyczajów i tradycji związanych z chrześcijańskimi Świętami 

Wielkiej Nocy oraz żydowskim Świętem Pesach. Projekt był drugą edycją świątecznych warsztatów 

edukacyjno-artystycznych i otrzymał wysokie pozytywne wyniki kontroli merytorycznej i finansowej 

przeprowadzenia zadania. 

 

Muzyczny Dialog - Projekt edukacyjno-artystyczny, w ramach którego Warszawę odwiedziło 15 muzyków z 

renomowanego collegu muzycznego Rimon z Izraela. Zagrali oni trzy koncerty tradycyjnej i współczesnej 

muzyki izraelskiej otwarte dla mieszkańców Warszawy oraz wzięli udział w programie edukacyjnym i 

wspólnych warsztatach muzycznych z polskimi muzykami pod kierunkiem dr Marii Pomianowskiej. Projekt 

otrzymał współfinansowanie Biura Kultury m.st. Warszawy i został bardzo pozytywnie oceniony zarówno 

przez uczestników, beneficjentów jak i grantodawcę. 

 

Projekt  Polin Rokedet - Międzynarodowe Warsztaty Tańców Izraelskich oraz warsztaty kultury izraelskiej i 

żydowskiej zrealizowane we współpracy z Fundacją SportPlus, pod patronatem Ambasady Izraela w Polsce. 

Uczestniczyło w nich ponad 100 uczestników w całego świata, którzy wspólnie poznawali kulturę, kuchnię i 

historię izraelską i żydowską oraz uczestniczyli w warsztatach tańców izraelskich. Warsztaty odbyły się w 

Skaryszewie koło Radomia. 
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Hebrev University Study Visit - Wizyta studyjna studentów Hebrew University z Jerozolimy przygotowana 

we współpracy z Unią Studentów Izraelskich. Dziesięciodniowy program miał na celu poszerzenie wiedzy 

uczestników w zakresie wspólnej historii polsko-żydowskiej, politycznych i ekonomicznych relacji polsko-

izraelskich oraz polski współczesnej. Studenci uczestniczyli w licznych spotkaniach i dyskusjach  

z przedstawicielami polskich instytucji państwowych (jak Parlament, Ministerstwo spraw Zagranicznych, 

Ministerstwo Edukacji), oświatowych (domy kultury, szkoły, uczelnie wyższe) oraz organizacji 

pozarządowych. Mieli również okazję spotkać się z przedstawicielami warszawskich organizacji żydowskich. 

Projekt został zrealizowany dzięki darowiźnie celowej na cele statutowe otrzymanej od izraelskiej organizacji 

SparkPro. 

Leadership Program Seminars for Israeli educators in Poland - Projekt edukacyjny zrealizowany we 

współpracy z izraelską Organizacją Sparkpro dzięki dotacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Były to 

ośmiodniowe wizyty dwóch 12-osobowych grup edukatorów izraelskich w Polsce poświęcone tematyce 

wspólnej historii polsko-żydowskiej, relacjom polsko-izraelskim oraz poznaniu polski współczesnej. Projekt 

realizowany był w formie licznych warsztatów, dyskusji, spotkań oraz wizyt studyjnych. Realizacja projektu 

miała miejsce w okresie lipiec-listopad 2014. Projekt został przeprowadzony zgodnie ze złożoną ofertą 

projektową, a sprawozdanie z jego wykonania wysoko ocenione przez grantodawcę. 

Rodzinna Radość Zimowych Świąt– Rodzinny międzykulturowy projekt edukacyjno-artystyczny, który odbył 

się roku dzięki dotacji Centrum Komunikacji Społecznej m. st. Warszawy z puli Małych Grantów. Jego celem 

było pogłębienie wiedzy mieszkańców Warszawy o zwyczajach Bożonarodzeniowych w różnych wyznaniach 

oraz tradycjach Chanukowych. W projekcie uczestniczyło ponad 60 warszawiaków w różnym wieku. Projekt 

był trzecią już edycją świątecznych warsztatów międzykulturowych realizowanych przez Fundację Żywy 

Most, z których każda cieszyła się coraz większą frekwencją i zainteresowaniem nowych uczestników. 

Projekt został bardzo pozytywnie oceniony w wyniku przeprowadzonej kontroli. 

 

Wszyscy członkowie Fundacji biorą czynny udział w realizowanych projektach i dokładają wszelkich starań 

aby coraz efektywniej służyć interesom publicznym, kreowaniu pozytywnego wizerunku Polski i Polaków za 

granicą oraz upowszechniania wiedzy o Polsce. 

 

II.3 GŁÓWNE ZDARZENIA PRAWNE O SKUTKACH FINANSOWYCH: (każdy punkt z częścią opisową) 
 
Rodzinna Radość Wiosennych Świąt - Międzykulturowy rodzinny projekt artystyczny zrealizowany w 

ramach dotacji z małych grantów Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy, który skierowany był 

do mieszkańców Warszawy i dotyczył zwyczajów i tradycji związanych z chrześcijańskimi Świętami 

Wielkiej Nocy oraz żydowskim Świętem Pesach. Projekt był drugą edycją świątecznych warsztatów 

edukacyjno-artystycznych i otrzymał wysokie pozytywne wyniki kontroli merytorycznej i finansowej 

przeprowadzenia zadania. 
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Muzyczny Dialog - Projekt edukacyjno-artystyczny, w ramach którego Warszawę odwiedziło 15 muzyków z 

renomowanego collegu muzycznego Rimon z Izraela. Zagrali oni trzy koncerty tradycyjnej i współczesnej 

muzyki izraelskiej otwarte dla mieszkańców Warszawy oraz wzięli udział w programie edukacyjnym i 

wspólnych warsztatach muzycznych z polskimi muzykami pod kierunkiem dr Marii Pomianowskiej. Projekt 

otrzymał współfinansowanie Biura Kultury m.st. Warszawy i został bardzo pozytywnie oceniony zarówno 

przez uczestników, beneficjentów jak i grantodawcę. 

 

Projekt  Polin Rokedet - Międzynarodowe Warsztaty Tańców Izraelskich oraz warsztaty kultury izraelskiej i 

żydowskiej zrealizowane we współpracy z Fundacją SportPlus, pod patronatem Ambasady Izraela w Polsce. 

Uczestniczyło w nich ponad 100 uczestników w całego świata, którzy wspólnie poznawali kulturę, kuchnię i 

historię izraelską i żydowską oraz uczestniczyli w warsztatach tańców izraelskich. Warsztaty odbyły się w 

Skaryszewie koło Radomia. 

Hebrev University Study Visit - Wizyta studyjna studentów Hebrew University z Jerozolimy przygotowana 

we współpracy z Unią Studentów Izraelskich. Dziesięciodniowy program miał na celu poszerzenie wiedzy 

uczestników w zakresie wspólnej historii polsko-żydowskiej, politycznych i ekonomicznych relacji polsko-

izraelskich oraz polski współczesnej. Studenci uczestniczyli w licznych spotkaniach i dyskusjach  

z przedstawicielami polskich instytucji państwowych (jak Parlament, Ministerstwo spraw Zagranicznych, 

Ministerstwo Edukacji), oświatowych (domy kultury, szkoły, uczelnie wyższe) oraz organizacji 

pozarządowych. Mieli również okazję spotkać się z przedstawicielami warszawskich organizacji żydowskich. 

Projekt został zrealizowany dzięki darowiźnie celowej na cele statutowe otrzymanej od izraelskiej organizacji 

SparkPro. 

Leadership Program Seminars for Israeli educators in Poland - Projekt edukacyjny zrealizowany we 

współpracy z izraelską Organizacją Sparkpro dzięki dotacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Były to 

ośmiodniowe wizyty dwóch 12-osobowych grup edukatorów izraelskich w Polsce poświęcone tematyce 

wspólnej historii polsko-żydowskiej, relacjom polsko-izraelskim oraz poznaniu polski współczesnej. Projekt 

realizowany był w formie licznych warsztatów, dyskusji, spotkań oraz wizyt studyjnych. Realizacja projektu 

miała miejsce w okresie lipiec-listopad 2014. Projekt został przeprowadzony zgodnie ze złożoną ofertą 

projektową, a sprawozdanie z jego wykonania wysoko ocenione przez grantodawcę. 

Rodzinna Radość Zimowych Świąt– Rodzinny międzykulturowy projekt edukacyjno-artystyczny, który odbył 

się roku dzięki dotacji Centrum Komunikacji Społecznej m. st. Warszawy z puli Małych Grantów. Jego celem 

było pogłębienie wiedzy mieszkańców Warszawy o zwyczajach Bożonarodzeniowych w różnych wyznaniach 

oraz tradycjach Chanukowych. W projekcie uczestniczyło ponad 60 warszawiaków w różnym wieku. Projekt 

był trzecią już edycją świątecznych warsztatów międzykulturowych realizowanych przez Fundację Żywy 

Most, z których każda cieszyła się coraz większą frekwencją i zainteresowaniem nowych uczestników. 

Projekt został bardzo pozytywnie oceniony w wyniku przeprowadzonej kontroli. 

 

W kolejnym roku Fundacja planuje kontynuację działalności edukacyjnej na rzecz realizacji celów 
statutowych, w szczególności rozwoju dialogu międzykulturowego i działalności na rzecz 
mniejszości etnicznych, religijnych i kulturowych i ich integracji ze społecznością lokalną.  
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III. INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
(wg. wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS) 
 

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 94.99.Z  

 

Fundacja Żywy Most nie uzyskała przychód z działalności gospodarczej w 2014 roku. 

 
IV. ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU FUNDACJI 
Kopie w załączeniu. 
 
V. INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW (z wyodrębnieniem ich źródeł np.: spadek, zapis, 

darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy; odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację 
w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej 
działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł) 

W sprawozdaniu finansowym za rok 2014 Fundacja Żywy Most po stronie przychodów 
zaewidencjonowała kwotę 169 565,00 PLN , w tym: 
■ przychody ze spadków, zapisów, darowizn w kwocie: 39 940,00 PLN, 
■ przychody ze środków pochodzących ze źródeł publicznych (w tym z budżetu państwa 

i budżetu gminy) w kwocie: 109 850,00 PLN, 
■ przychody z odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych 

w kwocie 19 775,00 PLN – realizacja projektu działalność statutowa. Nie wydatkowano na 
koszty związane z działalnością gospodarczą.  

■ odsetki w kwocie: 0,00 PLN, 
■ pozostałe przychody operacyjne w kwocie: 0,00 PLN, obejmujące przychody: 
- w równowartości amortyzacji majątku trwałego nabytego ze środków bezzwrotnej pomocy 

zagranicznej 0,00 PLN, 
- w równowartości innych kosztów operacyjnych finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy 

zagranicznej 0,00 PLN, 
- inne przychody, w tym odszkodowania, kary umowne, nadpłacone składki 0,00 PLN. 

 

VI. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH 
Koszty ogółem za rok 2014 wyniosły 194 185,77 PLN, w tym: 

a) koszty realizacji celów statutowych 55 653,48 PLN oraz koszty realizacji zadań publicznych 
(dotacje) 109 850,00 PLN. 

b) koszty administracyjne (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.) 28 392,29 PLN. 

c) koszty  działalności gospodarczej 290,00 PLN. 

d) koszty pozostałe 0,00 PLN. 

VII. DANE O: 
a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji (z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych 

wyłącznie w działalności gospodarczej): 
Średnie zatrudnienie w Fundacji Żywy Most w roku 2014 wyniosło 0 pełnych etatów  
i wzrosło/zmalało w porównaniu z rokiem poprzednim o 0 osób. 
 

STANOWISKO LICZBA OSÓB UWAGI 

   

   

 

http://www.krs-online.com.pl/PKD-94-99-Z-p636.html
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b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundację (z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie 

 i inne świadczenia z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej): 

Ogólna wartość należnych wynagrodzeń osobowych w 2014 roku wyniosła:  0,00 PLN, w tym 
premie 0,00 PLN. 
 
c) wysokości 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  
i inne świadczenia): 

Wysokość wynagrodzeń członków Zarządu Fundacji wyniosła w 2014 roku 0,00 PLN. Poza 
wynagrodzeniem członkowie Zarządu Fundacji nie pobierali nagród, premii ani żadnych innych 
świadczeń. 
 
d) wydatkach na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło: 
Wartość wynagrodzeń z umów-zleceń i umów o dzieło w 2014 roku wyniosła 25 765,00 PLN 
(członek zarządu – przygotowanie planów działania Fundacji w 2014 i przyszłych w 2015). 
 
e) udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych (z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem 

pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek): 
Fundacja nie udzielała pożyczek. 
 
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: 
Fundacja Żywy Most posiada rachunki bankowe w Banku Millenium SA w Warszawie  
Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku wartość środków pieniężnych zgromadzonych na 
rachunkach bankowych wynosiła 808,94 PLN. 
g) wartości nabytych obligacji, wielkości objętych udziałów/akcji w spółkach prawa 

handlowego ze wskazaniem tych spółek: 
Fundacja nie nabywała obligacji, nie obejmowała udziałów/akcji w spółkach prawa handlowego. 
 
h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych 

na to nabycie: 
Fundacja nie nabywała nieruchomości. 
 
i) nabytych pozostałych środkach trwałych: 
Wartość pozostałych nabytych środków trwałych w 2014 r. - brutto:                   699,00 PLN. 

Wartość środków trwałych na dzień 31 grudnia 2014r. - wartość netto:   699,00 PLN. 

Wartość na dzień 01.01.2014 r. 
■ Wartość brutto środków trwałych       0,00 PLN. 
■ Umorzenie       0,00 PLN. 

 

Wartość na dzień 31.12.2014 r. 
■ Wartość brutto środków trwałych  699,00 PLN. 
■ Umorzenie  699,00 PLN. 

Zmiana stanu środków trwałych w 2014 r.   699,00 PLN. 
■ Zwiększenia   699,00 PLN. 
■ Zmniejszenia       0,00 PLN. 

Zmiana stanu umorzenia w 2014 r.                                                                               699,00 PLN. 
■ Zwiększenia   699,00 PLN. 
■ Zmniejszenia        0,00 PLN. 
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j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 
sporządzanych dla celów statystycznych: 
Wartość aktywów Fundacji w ujęciu bilansowym wynosiła na koniec 2014 roku  1 065,22 PLN, 
wartość zobowiązań krótkoterminowych zaewidencjonowanych w pasywach wynosiła na dzień 
bilansowy 1300,27 PLN. 
 
VIII. DZIAŁALNOŚĆ ZLECONA FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE (usługi, 

państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) ORAZ O WYNIKU FINANSOWYM TEJ DZIAŁALNOŚCI. 
 
W 2014 roku Fundacja Żywy Most prowadziła następującą działalność zleconą przez Urząd M.st. 
Warszawy : 
- projekt "Rodzinna Radość Zimowych Świąt". Zrealizowany z dotacji Centrum Komunikacji 
Społecznej. Projekt zastał zrealizowany zgodnie z zawartą umową; 
- projekt "Rodzinna Radość Wiosennych Świąt". Zrealizowany z dotacji Centrum Komunikacji 
Społecznej. Projekt zastał zrealizowany zgodnie z zawartą umową; 
- projekt "Muzyczny Dialog". Zrealizowany z dotacji Biura Kultury. Projekt zastał zrealizowany 
zgodnie z zawartą umową; 
 
 
W 2014 roku Fundacja Żywy Most prowadziła następującą działalność zleconą przez Kancelarię 
Prezesa Rady Ministrów : 
- "LEADERSHIP PROGRAM"- Seminars for Israeli Educators in Poland. Projekt zastał zrealizowany 
zgodnie z zawartą umową; 
 
 
 
 
IX. INFORMACJA  O  ROZLICZENIACH  FUNDACJI  Z TYTUŁU  CIĄŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ 
PODATKOWYCH, A TAKŻE INFORMACJA W SPRAWIE SKŁADANYCH DEKLARACJI PODATKOWYCH. 
 
Wszystkie zobowiązania Fundacji Żywy Most z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych za rok 
podatkowy 2014 uregulowane zostały w ustawowych terminach. W 2014 roku Fundacja składała 
deklaracje PIT 4, PIT 11. CIT8 z załącznikami . 
 
X. KONTROLE PRZEPROWADZANE W FUNDACJI ŻYWY MOST W ROKU 2013 : 
W roku 2014 r. w Fundacji Żywy Most przeprowadzono kontrolę (jeśli tak- to jej wyniki)/nie 
prowadzano żadnych kontroli. 
 
Sprawozdanie podpisuje co najmniej dwóch członków zarządu fundacji, jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej. 
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