Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Fundacji „Notes from Poland”
za 2018 rok
Nazwa Fundacji – Fundacja „Notes from Poland”
Siedziba i adres – ul. Chocimska 7/8 30-057 Kraków
Numer NIP - 6772439704
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – 2018-11-22
Numer KRS - 0000758506
Numer REGON - 381860500
I. Dane dotyczące członków zarządu i rady Fundacji
Zarząd Fundacji:
W 2018 Fundatorzy fundacji powołał pierwsze Zarząd Fundacji „Notes from Poland” w
następującym składzie:
Stanley Bill – prezes Zarządu
Katarzyna Zielińska – wiceprezeska Zarządu
Adam Reichardt –skarbnik
Daniel Tilles – członek Zarządu

Rada Fundacji:
W 2018 Fundatorzy fundacji powołał pierwszą Radę Fundacji „Notes from Poland” w
następującym składzie:
Karolina Czerska-Shaw
Jonathan Ornstein
Roma Sendyka
Kinga Stoszek

II. Celem Fundacji jest:
Celami Fundacji są:
1. rozpowszechnianie i promowanie wiedzy o Polsce i z Polski, z różnych punktów widzenia,
na podstawie wartości takich jak demokracja, pluralizm i dialog;
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2. wspieranie rozwoju kontaktów międzynarodowych i międzykulturowych oraz prowadzenie
dialogu pomiędzy narodami i społeczeństwami w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i na
świecie;
3. wspieranie pracy niezależnych dziennikarzy, pisarzy i analityków;
4. inicjowanie i wspieranie idei i działania rzetelnego, odpowiedzialnego dziennikarstwa i
mediów;
5. popieranie rozwoju kultury, nauki, edukacji i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i za
granicą;
6. rozwijanie kontaktów naukowych, kulturalnych, politycznych i społecznych pomiędzy
przedstawicielami różnych krajów.
III. Działania Fundacji w roku 2018
Fundacja została powołana w listopadzie 2018 roku. Jednym jej działaniem było zwołanie
pierwszego posiedzenie Zarządu w dn. 19 grudnia 2018 r. W czasie posiedzenia, Zarząd
zdecydował o dalszym działaniu Fundacji w 2019 roku. Następujące działania zostały
zidentyfikowane jako priorytetowe: powołanie Rady Programowej Fundacji, poszukiwanie i
pozyskiwanie finansowania dla działań Fundacji oraz odnowienie lub zabudowanie nowej
strony internetowy dla portalu „Notes from Poland” (www.notesfrompoland.pl). Protokół z
posiedzenia znajduje się w załączniku sprawozdania (załącznik 1).

IV. Informacje finansowe
a. Przychody Fundacji – w roku 2018 Fundacja nie wniosła żadnych przychodów
b. Koszty Fundacji – w roku 2018 Fundacja nie miała żadnych kosztów
c. Należności na dzień 31.12.2018 wynosiły 2 400 zł, w tym fundusz założycielski w
wysokości 2 400 zł.

V. Zatrudnienie w Fundacji
Fundacja „Notes from Poland” w 2018 r. nie zatrudniała żadnych pracowników.

VI. W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie przeprowadzono kontroli.
Załącznik
- Protokół z posiedzenia Zarządu Fundacji Notes from Poland z dnia 19 grudnia 2018 r.
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