
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Sprawozdanie z działalności  

Most the Most 
(nazwa fundacji) 

 
za rok 2021* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

1. Podstawowe dane. 
 
1.1 Dane fundacji: 

 

Nazwa Fundacji MOST THE MOST 

Siedziba i adres  UL. CHMIELNA 73, 00-801 WARSZAWA 

Adres do korespondencji  UL. CHMIELNA 73, 00-801 WARSZAWA 

E-mail  fundacja@mostthemost.pl 

Telefon +48 517 884 088 
+48 22 47 55 111 

Faks  n/d 

Data wpisu w KRS   28.10.2020 

Nr KRS  0000866911 

REGON   387474695 

 
1.2 Dane dotyczące członków zarządu fundacji:  

 
l.p. Imię Nazwisko Pełniona funkcja 

1. 
BEATA KUCHCIŃSKA PREZES ZARZĄDU 

FUNDACJI do dni 15.10.2021r 

2.  

BRYGIDA ŚLABSKA CZŁONEK ZARZĄDU 

FUNDACJI od 13.10.2021 

PREZES ZARZĄDU 

FUNDACJI od dnia 

16.10.2021r. 

1.3 Cele statutowe fundacji: 
1) REWITALIZACJA I ODBUDOWA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH;  
2) WSPIERANIE OCHRONY DÓBR KULTURY MATERIALNEJ I NIEMATERIALNEJ;  
3) WYKORZYSTANIE DÓBR KULTURY MATERIALNEJ I NIEMATERIALNEJ DO ROZWOJU 
REGIONU POPRZEZ ZWIĘKSZENIE JEGO ATRAKCYJNOŚCI KULTUROWEJ, 
TURYSTYCZNEJ ORAZ INWESTYCYJNEJ;  
4) UPOWSZECHNIANIE WIEDZY I PROMOWANIE DZIEDZICTWA NARODOWEGO I 
DZIAŁALNOŚCI Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI ORAZ OCHRONY PRZYRODY;  
5) EDUKACJA I UPOWSZECHNIANIE HISTORII RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W 
KRAJU I ZA GRANICĄ;  



 
 

6) DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU 
POSTAW ETYCZNYCH, EDUKACJI MŁODEGO POKOLENIA I BUDOWANIA KAPITAŁU 
SPOŁECZNEGO;  
7) DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ 
BUDUJĄCEJ WIZERUNEK RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ;  
8) ŁĄCZENIE OCHRONY ZABYTKÓW Z SAMOFINANSOWANIEM I PRZYNOSZENIEM 
DOCHODU LOKALNYM SPOŁECZNOŚCIOM;  
9) PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ I FILANTROPIJNEJ;  
10) WSPIERANIE EDUKACJI;  
11) WSPIERANIE TWÓRCZOŚCI ZWIĄZANEJ Z KULTURĄ, NAUKĄ I ROZRYWKĄ;  
12) DZIAŁALNOŚĆ MUZEALNA, KONSERWACJA DZIEŁ SZTUKI, ORAZ WSPIERANIE 
DZIAŁALNOŚCI PIELĘGNUJĄCEJ TRADYCJĘ I HISTORIĘ RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ;  
13) WSPIERANIE ORAZ PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ PROWADZĄCYCH DO ODZYSKANIA 
UTRACONYCH DÓBR DZIEDZICTWA KULTUROWEGO;  
14) INTEGROWANIE STRONY SPOŁECZNEJ, PODMIOTÓW, WE WSZELKICH 
SKOORDYNOWANYCH DZIAŁANIACH W CELU REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH. 
 

2. Działalność statutowa fundacji. 

2.1 Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów 
statutowych: 

Głównym celem statutowym w roku 2021 realizowanym przez Fundację Most the Most był 
KONKURS NASZ ZABYTEK. Celem konkursu jest: 
 
1.Wzmacnianie wpływu społecznego na najbliższe otoczenie. 
 
2.Wyzwolenie potencjału lokalnych społeczności do współpracy na rzecz kultury i ochrony 
lokalnych zabytków.   
 
3.Zaangażowanie społeczeństwa do wyboru zabytków do rewaloryzacji  
i wykreowania ich nowych funkcji społecznych. 
 
4.Wsparcie przez Fundację Most the Most projektów, które są odpowiedzią na lokalne 
potrzeby, i w których tworzenie i realizację włączona jest społeczność lokalna.  
 
5.Zaangażowanie przez właścicieli zwycięskich zabytków studentów / absolwentów szkół i 
uczelni wyższych (np. architektury, konserwacji, historii sztuki), aby przy realizacji projektu 
mogli zdobywać doświadczenie zawodowe.  
 
6.Aktywne użytkowanie zrewaloryzowanych zabytków przez lokalną społeczność. 
 
7.Kontynuacja współpracy między Fundacją a właścicielem w użytkowaniu zabytku (np. 
współorganizacja wydarzeń kulturalnych). 
 
8.Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości, w której będzie miała miejsce 
rewaloryzacja zabytku. 
 
PILOTAŻ konkursu rozpoczął się 04.06.2021 r. w dwóch województwach: dolnośląskim i 
podlaskim. Zwycięskie obiekty w tych województwach to: Pałac w Kiełczynie (woj. 
dolnośląskie) i Dwór w Niećkowie (woj. podlaskie). 
 
Konkurs polega na wyborze przez społeczeństwo w danym województwie zabytku do 
rewaloryzacji oraz pomysłu na jego funkcję społeczną. 
Konkurs jest 2-etapowy: 



 
 

• I Konkurs na wybór zabytku (w województwie) – nabór 4 tyg. 
• II Konkurs na wybór pomysłu na jego funkcję społeczną (wymiar lokalny) – nabór 3 tyg. 
 
Zgłoszenia zabytków przyjmowane są tylko od osób fizycznych. 
 
Wykorzystywany jest do tego prosty formularz elektroniczny na www.mostthemost.pl; jest 
również możliwość zgłoszeń telefonicznych. 
 
Właściciel wyłonionego zabytku otrzymuje dofinansowanie od Fundacji w postaci grantu (do 1 
mln PLN) na rewaloryzację i dostosowanie zabytku do wybranej w konkursie funkcji 
społecznej. W Konkursie rozpatrywane są tylko obiekty będące własnością publiczną. 
 
Kolejne województwa, w których ogłoszono Konkurs w roku 2021 to: woj. łódzkie i kujawsko-
pomorskie. Zwycięskie obiekty w tych województwach zostały ogłoszone w roku 2022. 
 
Zadania zrealizowane dot. uruchomienia Konkursu Nasz zabytek były następujące: 
a) opracowanie koncepcji konkursu, harmonogramu działań, przygotowanie dokumentacji 
konkursowej: regulaminów, formularzy zgłoszeniowych, deklaracji dla właściciela zabytku, 
projektu umowy na dofinansowanie itp. 
b) opracowanie i wdrożenie narzędzia do obsługi zgłoszeń elektronicznych (w pilotażu I 
Konkursu przy wsparciu GovTech Polska, pilotaż II Konkursu oraz kolejne edycje–obsługa 
zgłoszeń przy wsparciu innych firm zewnętrznych) 
c) opracowanie planu promocji pilotażu konkursów–zasięg pilotażowych województw w I 
Konkursie; zasięg lokalny w II Konkursie 
d) przeprowadzenie kampanii promocyjnych konkursów–przygotowanie materiałów 
marketingowych i prasowych (komunikaty, grafiki, prezentacje, plakaty, ulotki, bannery, 
rollupy) 
 
Pozostałe czynności realizowane przez Fundację w roku 2021 skupiały się przede wszystkim 
na: 
1. Opracowaniu i wdrożeniu identyfikacji wizualnej Fundacji: 
a. logotyp, 
b. Księga Identyfikacji Wizualnej, 
c. szablony prezentacji i grafik, 
d. zakup usług graficznych 
 
2. Zarejestrowaniu znaku graficznego Fundacji w Polskim i Europejskim Urzędzie Patentowym 
- ochrona do 2031 roku. 
 
3. Opracowaniu strategii Fundacji na lata 2021–2023 
 
4. Zbudowaniu dwujęzycznego portalu internetowego Fundacji: 
a) strona informacyjna o działaniach Fundacji (wersja polska i angielska) 
b) podstrony dotyczące konkursu Nasz Zabytek (pilotażu i kolejnych edycji konkursu – tylko 
wersja polska) 
c) mapa zabytków (wersja polska) 
 
5. Uruchomieniu mediów społecznościowych Fundacji – informacje na temat działań Fundacji, 
promocja konkursów oraz ciekawostki i informacje związane z ważnymi wydarzeniami 
historycznymi Polski 
 
6. Organizacji wakacyjnego konkursu fotograficznego dla internautów: „Wakacje z Zabytkiem” 
Czas trwania: 27 lipca–26 września 2021r. 
 
7. Organizacji konkursu dla internautów: „Smak polskich Świąt” czas trwania: 9 grudnia 2021 
r. – 9 stycznia 2022 r. 
 
8. W roku 2021 Zarząd Fundacji wypłacił darowiznę na rzecz Fundacji Wolność i Demokracja: 

http://www.mostthemost.pl/


 
 

Wypłacona darowizna dotyczyła przeniesienia szczątków Maurycego Mochnackiego do 
Polski: ekshumacja, pogrzeb i upamiętnienie. 
a) kwota 30 tys. zł została wypłacona 09.11.2021 r. 
b) Kwota 10 tys. została wypłacona dnia 24.11.2021 r. 
 
2.2 Opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych: 
 
1. Zakup usługi: Opracowanie polityki rachunkowości 
2. zakup usługi: obsługa księgowo-kadrowa na rok 2022 
3. zakup usługi: Księga Identyfikacji Wizualnej dla Fundacji 
4. zakup usługi: obsługa prawna Fundacji na rok 2022 
5. zakup usługi: Pakiet office dla pracowników Fundacji 
6. zakup usługi: obsługa IT Fundacji na rok 2022 
7. zakup usługi telekomunikacyjnej dla pracowników Fundacji 
8. zakup usług graficznych dla Fundacji 
9. zakup usługi: budowa, rozbudowa i obsługa strony internetowej Fundacji 
10. zakup laptopów dla pracowników Fundacji 
11. zakup usługi: sesja zdjęciowa 
12.  zakup usługi: zarządzanie i prowadzenie PPK 
13. zakup powierzchni w portalach regionalnych i zapewnienie powierzchni w prasie – pilotaż 
Konkursu Nasz zabytek w woj. dolnośląskim i podlaskim 
14. zakup usługi: zbieranie zgłoszeń w Konkursie Nasz zabytek 
 

3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej wg wpisu do 
rejestru przedsiębiorców KRS: 

 
W roku 2021 Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej. 
 
 
 
4. Opisy uchwał zarządu fundacji. 
 
1 – Uchwała 1/2021 – Aktualizacja Regulaminu udzielania zamówień 
2 – Uchwała 2/2021 – Polityka rachunkowości 
3 – Uchwała 3/2021 – W sprawi zmiany adresu siedziby Fundacji Most the Most 
4 – Uchwała 4/2021 – Ogólne zasady udzielania wsparcia przez Fundację 
5 – Uchwała 5/2021 – Uruchomienie pilotażu Konkursu Nasz Zabytek 
6 – Uchwała 6/2021 – Regulamin Komisji Konkursowej – Konkurs Nasz Zabytek 
7 – Uchwała 7/2021 – Powołanie Komisji Konkursowej – Podlasie 
8 – Uchwała 8/2021 – Powołanie Komisji Konkursowej – Dolny Śląsk 
9 – Uchwała 9/2021 – Zasady Podróży służbowych 
10 – Uchwała 10/2021 – Zmiany do Regulaminu II Konkursu Nasz Zabytek 
11 – Uchwała 11/2021 – Zmiany w składzie Komisji konkursowej  - Podlasie 
12 – Uchwała 12/2021 – Zmiany w składzie Komisji konkursowej – Dolny Śląsk 
13 – Uchwała 13/2021 – Zmiany do Regulaminu I Konkursie Nasz zabytek 
14 – Uchwała 14/2021 – Wypłata darowizny – Fundacja Wolność i Demokracja 
15 – Uchwała 15/2021 – Wprowadzenie dodatkowych dni wolnych od pracy 
16 – Uchwała 16/2021 – Wypłata darowizny – Fundacja Wolność i Demokracja 
17 – Uchwała 17/2021 – Zmiana wzorów dokumentów przesyłanych do właścicieli 

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów (w zł), 
z wyodrębnieniem ich źródeł oraz formy płatności. 

 



 
 

5.1. 
wszystkie formy 

płatności 
łącznie 

w tym: 

gotówka przelew ew. inna forma  
 (podać jaka) 

Przychody 
ogółem  
(w tym): 

    

 ze spadku     
 z zapisu     
 z darowizn 4 010 000,44zł n/d 4 010 000,44zł n/d 
 ze środków 

publicznych 
w tym: 

    

− z budżetu 
państwa 

    

− z budżetu 
jednostek 
samorządu 
terytorialnego 

    

 z innych źródeł 
(wskazać 
jakich):  

Bank 
Gospodarstwa 
Krajowego 
(fundador) 

4 000 000,00zł n/d 4 000 000,00zł n/d 

 Operator ARP 10 000,00 zł n/d 10 000,00 zł n/d 
 Pozostałe 

przychody 
operacyjne 

0,44 zł n/d 0,44 zł n/d 

 

5.2. 

Przychody uzyskane         
z tytułu odpłatnych 

świadczeń 
realizowanych przez 
fundację w ramach 
celów statutowych  

wszystkie 
formy 

płatności 
łącznie 

w tym: 

gotówka przelew 
ew. inna 

forma 
(podać jaka) 

n/d    

 

5.3. 

Koszty odpłatnych 
świadczeń 

realizowanych przez 
fundację w ramach 
celów statutowych  

wszystkie 
formy 

płatności 
łącznie 

w tym: 

gotówka przelew 
ew. inna 

forma 
(podać jaka) 

n/d    

 
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez fundację:   

 
5.4. 

 
wynik finansowy tej działalności:            n/d zł 



 
 
 

 
5.5. 

 

procentowy stosunek przychodu osiągniętego 
z działalności gospodarczej do przychodu 

osiągniętego z pozostałych źródeł: 

          n/d % 

 

 
6. Informacja o poniesionych kosztach (w zł). 

 

6.1. 
wszystkie 

formy 
płatności 
łącznie 

w tym: 

gotówka przelew ew. inna forma  
 (podać jaka) 

Koszty ogółem  
w tym: 

1 540 000,83zł n/d 1 540 000,83zł n/d 

 na realizację celów 
statutowych, w tym 
wynagrodzenia osób 
realizujących 
działalność statutową 

873 620,64zł  873 620,64zł  

 na administrację 
(czynsze, opłaty 
telefoniczne, 
pocztowe, itp.) w tym 
wynagrodzenia osób 
realizujących 
działalność 
operacyjną/nadzorczą 

666 379,61zł  666 379,61zł  

 na działalność 
gospodarczą  

n/d  n/d  

 pozostałe koszty  0,58zł  0,58zł  
 

7. Dane dotyczące zatrudnienia, wynagrodzeń, aktywów i zobowiązań. 
 
7.1 Informacja o zatrudnieniu w fundacji: 

 

Liczba zatrudnionych ogółem:                 6 

w tym wg zajmowanych stanowisk:  
1. prezes zarządu Fundacji (dodatkowo na 

okres 13-15.10.2021 powołany został członek 
zarządu Fundacji) 

                1  

2. dyrektor ds. operacyjnych (01.01.-12.10.2021 
– od 16.10 prezes zarządu – stanowisko 
dyrektora nieuzupełnione) 

                1 

3. dyrektor ds. strategii i PR                 1 
4. dyrektor ds. zarządzania projektami (01.01-

31.08.2021) 
                1 

5. menadżer ds. komunikacji i PR                 1 



 
 

6. koordynator biura (w okresie 01.11.-12.11 
były dwie osoby na tym stanowisku) 

                1 

Liczba osób zatrudnionych wyłącznie w 
działalności gospodarczej: 

               n/d 

 
 

7.2 
Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych (ze wskazaniem banku w 
przypadku rachunku bankowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej w przypadku rachunku członka spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej) oraz kwoty zgromadzone w gotówce. 

Saldo na rachunku bankowym Fundacji w Banku Gospodarstwa Krajowego na dzień 
31.12.2021 r: 7 516 665,17 zł 
Środki w gotówce w kasie: 91,90 zł 
 
 
 

7.3 
Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych 
akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek. 
 
n/d 

 

7.4 
Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot 
wydatkowanych na to nabycie. 
 
n/d 

 

7.5 
Nabyte pozostałe środki trwałe. 
 
Urządzenia techniczne i maszyny: 34 290,65 zł 
 

 

7.6 

Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych 
sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych. 
 
Aktywa  9 744 265,68 zł                          
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 282 766,22 zł    

 

8. 

Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe  
i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia 
publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności. 
 
n/d 

 

9. 

Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań 
podatkowych, a także informacja w sprawie składanych deklaracji 
podatkowych. 
 
Rozliczenia realizowane były terminowo. 

 

10. Informacja, czy fundacja ustanowiona na podstawie ustawy z dnia 6 
kwietnia 1984 r. o fundacjach jest instytucją obowiązaną w rozumieniu 



 
 

ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723, 1075, 1499 i 2215. 
 
   TAK  x                                                         NIE          

    11. 

Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundacje ustanowioną na 
podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach płatności w 
gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, 
bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza 
operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane, wraz ze 
wskazaniem daty i kwoty operacji. 
 
n/d 

  

12. 

Informacja, czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzana kontrola 
oraz jej wyniki. 
 
Działalność Fundacji była na bieżąco kontrolowana przez Radę Fundacji. Nie 
zgłoszono zastrzeżeń. 
Badanie wyniku finansowego przez niezależnego audytora planowane jest za 
rok 2022. 

   
 
 
 
 
 
 
  …………………………………             

podpis członka zarządu fundacji*     
 
 
 
  Warszawa, 30.12.2022 r. 

  miejscowość, data         
 

*Podpisy co najmniej dwóch członków zarządu fundacji, jeżeli statut fundacji nie stanowi 
inaczej. 
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