
 

Świat Pieniądza 
Praktyczna wiedza dla młodzieży, o tym jak poruszać się po dżungli 

kapitalizmu. 

 

Świat Pieniądza - Fundacja 

ul. Kościuszki 61, 38-200 Jasło 

Nr rachunku:  20 1240 2311 1111 0010 5518 2783 

Bank Pekao S. A. I O w Krośnie 

1 / 2 

 

FUNDACJA ŚWIAT PIENIĄDZA 

Podsumowanie roku 2018 

 

1. Dystrybucja książki „Świat Pieniądza” 

 

Według stanu ze stycznia 2018 w magazynie było 6295 egzemplarzy książki.   Na koniec 

2018 w magazynie znajdowało się 4600 egzemplarzy 

 

2. Finanse 

Na początku 2018 stan środków pieniężnych wynosił 7132,18 zł. Na koniec roku stan środków 

pieniężnych na koncie wyniósł 9284,45 zł, a gotówka w kasie wynosiła 214,33,33. 

 

Koszty działania fundacji w 2018 wyniosły 15930,01 zł, na co złożyły się: 

 wartość rozdystrybuowanych książek 10 592,75 zł 

 wynagrodzenie grafik poprawiającej wersję angielską książki 3846,00 zł 

 koszt usług transportowych 600,96 zł 

 koszt usług bankowych 490,30 zł 

 usługi księgowe 400,00 zł. 

 

Wpływy z darowizn na działalność statutową wyniosły 7795,86 zł. Innych wpływów nie było. 

 

3. Tłumaczenia zagraniczne książki „Świat Pieniądza” 

W roku 2018 powstały ukraińska i hebrajska wersje książki „Świat Pieniądza”.  Druk wersji 

ukraińskiej był sfinansowany przez partnerów ukraińskich i odbył się na początku 2019.  Obie 

wersje są dystrybuowane przez naszych partnerów zagranicznych. Poniżej skany okładek 

wersji ukraińskiej i hebrajskiej: 
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Prace nad wersją angielską opóźniły się, ale trwają.  

 

4. Inne  

 

W ramach innowacji pedagogicznej na terenie gminy Krosno w sześciu szkołach rozpoczęto 

prowadzenie zajęć dla młodzieży w oparciu o książkę Świat Pieniądza. Zajęcia będą 

prowadzone przez rok szkolny 2018/19. W ubiegłych latach zajęcia były prowadzone w jednej 

szkole. 

 

Stworzyliśmy stronę internetową fundacji (http://www.swiatpieniadza.info), na której 

umieściliśmy materiały dla nauczycieli do prowadzenia zajęć oraz informacje o fundacji. 

 

Odbyliśmy szereg spotkań z pedagogami, samorządowcami i przedsiębiorcami w celu promocji 

książki Świat Pieniądza. 

 

Fundacja nie zatrudnia pracowników. Wynagrodzenia wypłacone w 2018 dotyczyły usług 

zewnętrznych, tj: grafik wprowadzającej poprawki do wersji angielskiej Świata Pieniądza, 

usług transportowych, księgowych i bankowych.   

 

Fundacja nie prowadzi działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe. 

http://www.swiatpieniadza.info/

